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Gostaria de me envolver de alguma forma na comunidade
local. Quais são minhas opções?
Uma boa ideia é ir até o centro comunitário local e perguntar
quais clubes e associações usam o centro. A biblioteca local
também é uma boa fonte de informações sobre centros
comunitários, atividades locais, clubes e associações que
possam lhe interessar. As bibliotecas também promovem
seus próprios cursos e eventos: www.library.ie O VEC
(Comitê Educacional Profissionalizante) provavelmente
ministra vários cursos de educação formal e de interesse
geral.
A Irlanda possui uma grande variedade de organizações
comunitárias e voluntárias com as quais pode se envolver. O
centro comunitário ou biblioteca local são um bom lugar para
começar.
Integrating Ireland (Integração da Irlanda) é uma rede de
grupos comunitários e voluntários que trabalha por uma
sociedade irlandesa justa, diversificada e inclusiva, que
assegure a total participação e direitos de migrantes,
imigrantes, refugiados e pessoas que buscam asilo:
www.integratingireland.ie
18 Dame Street, Dublin 2
Telefone: 01 6453070

Comunidade

Para encontrar organizações para migrantes em sua área,
consulte o Directory of Migrant Led Organisations (Diretório
de Organizações Dirigidas por Migrantes) do Immigrant
Council of Ireland (Conselhos de Imigrantes da Irlanda):
www.immigrantcouncil.ie
Gostaria de começar minha própria organização comunitária
ou voluntária. Onde posso conseguir ajuda?
The Wheel é um órgão de apoio e representação, vinculado
a organizações comunitárias e voluntárias em toda a Irlanda.
Para obter mais informações, acesse www.wheel.ie.
O Carmichael Centre também é uma boa fonte de
informações e apoio: www.carmichaelcentre.ie

Esportes
Existem clubes esportivos espalhados por toda a Irlanda.
Abaixo estão os sites de algumas organizações nacionais
que têm uma grande rede de clubes e filiais em toda a
Irlanda:
•• www.fai.ie
•• www.gaa.ie
•• www.irishrugby.ie
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Você também pode acessar o link “Membership”
(Associação) de www.irishsports.ie para obter uma lista mais
completa de organizações.

The Gaelic Athletic Association
A GAA (The Gaelic Athletic Association, Associação Atlética
Gaélica) é a maior associação de esportes amadores na
Irlanda. O objetivo principal da organização é promover
os jogos gaélicos de hurling, camogie, futebol gaélico,
handebol e rounders. Os mais populares, dentre esses
jogos, são o futebol gaélico, o hurling e o camogie. Existem
aproximadamente 2.500 clubes da GAA na Irlanda. Para
mais informações sobre a história dos jogos gaélicos, a GAA
e as regras dos jogos, acesse www.gaa.ie
GAA
Croke Park Stadium, Dublin 3
Telefone: 01 8363222
E-mail: queries@gaa.ie
A SARI (Sport Against Racism Ireland, Esporte contra o
Racismo na Irlanda) apoia e promove a integração cultural e
a inclusão social através do esporte:
www.sari.ie
Telefone: 01 6688869
E-mail: info@sari.ie

Comunidade

Show Racism the Red Card (Dê um Cartão Vermelho para o
Racismo) usa o esporte para educar contra o racismo e apoia
programas que estimulam a integração e o esporte:
www.theredcard.ie
Telefone: 01 828 0018
E-mail: info@theredcard.ie

Outros esportes
•• Escalada www.climbing.ie e www.mountaineering.ie
•• O golfe é um esporte e passatempo muito popular na
Irlanda. Existem muitos campos e clubes de golfe em todo
o país.
•• Grupos de trilha/caminhadaO Walk Ireland fornece
informações e orientação sobre as trilhas de caminhada
de todo o país: www.walkireland.ie O Slí na Sláinte é um
programa simples e inovador, desenvolvido pela Irish
Heart Foundation (Fundação Irlandesa do Coração) para
estimular pessoas de todas as idades e condições para
andar pelo prazer e pela boa saúde: www.irishheart.ie
•• Ciclismo: www.cyclingireland.ie
•• Vela: A Irish Sailing Association (Associação Irlandesa de
Vela) lista clubes de todo o país: www.sailing.ie
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•• Canoagem: www.canoe.ie
•• O surfe é um esporte popular, principalmente na costa
oeste. A Irish Surfing Association (Associação Irlandesa
de Surfe) fornece informações sobre clubes de todo o
país: www.isasurf.ie

Voluntariado
Outra maneira de conhecer pessoas com diferentes
históricos é ser voluntário em sua comunidade local. Existem
muitas oportunidades diferentes de voluntariado.
De acordo com a Volunteering Ireland (Irlanda Voluntária),
a Agência Nacional para Desenvolvimento do Voluntário,
existem muitos benefícios no voluntariado:
•• Experiência profissional, que pode ser adicionada a seu
currículo
•• Exploração de um plano de carreira
•• Desenvolvimento e aprendizado de novas habilidades
•• Fazer diferença/contribuição positiva
•• Treinamento
•• Oportunidade de fazer algo de que gosta
•• Conhecer pessoas novas
•• Aprender sobre a cultura irlandesa

Comunidade

Para obter mais informações, você pode entrar em contato
com a Volunteering Ireland (Irlanda Voluntária),
18 Eustace Street, Temple Bar, Dublin 2
Telefone: 01 6369446
E-mail: info@volunteeringireland.ie
Para obter mais informações em diferentes idiomas, acesse:
www.volunteeringireland.ie
Se quiser saber se existe um centro local de voluntariado em
sua área, você pode consultar os Volunteer Centres (Centros
Voluntários) da Irlanda no site www.volunteer.ie

Comunidades religiosas
Existe uma variedade cada vez maior de comunidades
religiosas na Irlanda. O catolicismo é, de longe, a maior
religião da Irlanda. Existem também outras denominações
cristãs:
•• Anglicana: www.ireland.anglican.org
•• Presbiteriana: www.presbyterianireland.org
•• Metodista: www.irishmethodist.org
•• Igrejas pentecostais e ortodoxas: O Irish Council of
Churches (Conselho Irlandês de Igrejas) tem um Directory
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of Migrant Led Churches (Diretório de Igrejas Dirigidas por
Migrantes): www.irishchurches.org
Outras comunidades religiosas da Irlanda incluem:
•• Budismo: www.dublinbuddhistcentre.org,
www.meditateinireland.com e www.buddhism.ie
•• Hinduísmo: www.hindu.ie e www.ivt.ie
•• Judaísmo: www.jewishireland.org
•• Siquismo: www.irishsikhcouncil.com
•• Luterana: www.lutheran-ireland.org
•• Fé Bahá’i: www.bahai.ie
•• Islamismo: www.islamireland.com e
www.islaminireland.com (para localizar a mesquita ou sala
de oração local)

Vigilância da vizinhança e alerta comunitário
Outra forma de se envolver na comunidade local é participar
dos programas Neighbourhood Watch (Vigilância da
vizinhança) ou Community Alert (Alerta comunitário).
O Neighbourhood Watch é um programa de prevenção de
crimes e segurança comunitária para áreas urbanas. Ele
opera em parceria com a An Garda Síochána e o público.

Comunidade

O Community Alert é um programa de segurança comunitária
para áreas rurais, com ênfase em pessoas mais velhas e
vulneráveis.
Para criar ou se envolver em um programa local de
Neighbourhood Watch ou Community Alert, entre em contato
com a Garda Station (Posto da Guarda) local ou acesse
www.garda.ie.

Festas e reuniões
Festas infantis
Muitas crianças matriculadas em creches e escolas convidam
os colegas para sua festa de aniversário. Às vezes a festa
acontece na casa da criança, em outras os pais as levam
com os amigos ao cinema ou ao parque de diversões.
Espera-se que as crianças convidadas para a festa tragam
um presente para o aniversariante. Geralmente recebem
alimentos, além de um bolo de aniversário.
Festas
As pessoas promovem festas para várias comemorações,
como casamentos, batismos, aniversários e outros feriados.
É comum as pessoas oferecerem jantares em qualquer
época do ano. Se for convidado para um jantar, é boa ideia
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levar um pequeno presente, como uma garrafa de vinho, um
buquê de flores ou chocolates.

Comunidades on-line
Existem muitas comunidades on-line onde você pode saber
mais sobre sua região e também conhecer pessoas:
•• www.gumtree.ie relaciona classificados comunitários para
Dublin e Cork
•• www.meetup.com relaciona diferentes grupos de
encontros em todo o país
•• www.boards.ie é um fórum de conversas gerais na Irlanda
•• www.virtualireland.ru é um fórum em russo
•• www.0086.ie é um fórum em língua chinesa
Siga-nos no Twitter: http://twitter.com/LivinginIreland

Artes e entretenimento
Existem muitas opções diferentes de arte e entretenimento
na Irlanda, que são uma boa maneira de encontrar pessoas e
saber mais sobre a Irlanda.
Museus
•• The National Museum of Ireland (Museu Nacional da

Comunidade

Irlanda), Dublin: www.museum.ie
•• National Wax Museum (Museu de Cera Nacional) – Foster
Place, College Green, Dublin 2
•• Irish Museum of Modern Art (Museu Irlandês de Arte
Moderna), Dublin: www.modernart.ie
•• Dublin Writers’ Museum (Museu de Escritores de Dublin):
www.writersmuseum.com
•• National Transport Museum (Museu Nacional dos
Transportes): www.nationaltransportmuseum.org
Galerias e bibliotecas
•• The National Gallery of Ireland (Galeria Nacional da
Irlanda), Dublin: www.nationalgallery.ie
•• Chester Beatty Library, Dublin: www.cbl.ie
•• Science Gallery (Galeria de Ciências), Dublin:
www.sciencegallery.com
•• Gallery of Photography (Galeria de Fotografia), Dublin:
www.galleryofphotography.ie
•• The National Library of Ireland (Biblioteca Nacional da
Irlanda): www.nli.ie
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Festivais
•• Cultura– O Africa Day (Dia da África) é celebrado todo ano
no dia 25 de março:
www.africaday.irishaid.org – O Festival of World Cultures
(Festival de Culturas Mundiais) acontece todos os anos
em Dun Laoghaire: www.festivalofworldcultures.com
– O Chinese New Year Festival (Festival do Ano Novo
Chinês) ocorre todo ano em Dublin: www.dublincity.ie –
A Latin American Week (Semana Latino-Americana) é
organizada pelo Latin American Solidarity Centre (Centro
de Solidariedade Latino-Americana): www.lasc.ie
•• Arte– Cork Midsummer Festival of the Senses (Festival
dos Sentidos de Meados de Verão de Cork):
www.corkmidsummer.com – Galway Arts Festival (Festival
de Artes de Galway): www.galwayartsfestival.com – Dublin
Fringe Festival (Festival Fringe de Dublin):
www.fringefest.com
•• Cinema– Dublin International Film Festival (Festival
Internacional de Filmes de Dublin): www.dubliniff.com –
Cork Film Festival (Festival de Filmes de Cork):
www.corkfilmfest.org – Galway Film Fleadh (Festival de
Filmes de Galway): www.galwayfilmfleadh.com
•• Música– Fleadh Cheoil são festivais de música, dança,

Comunidade

canções e língua irlandesa. Eles ocorrem em todo o país.
Para obter mais informações, acesse:
www.comhaltas.ie – O Oxegen é considerado um dos
principais festivais de música do mundo. Ele ocorre em
Punchestown Racecourse, condado de Kildare, todo mês
de julho: www.oxegen.ie – O Electric Picnic é um festival
de arte e música que ocorre no condado de. Laois:
www.electricpicnic.ie – Cork Jazz Festival:
www.corkjazzfestival.com– O Castle Palooza Music and
Arts Festival (Festival de Música e Artes do Castelo
Palooza) ocorre em Tullamore, condado de. Offaly:
www.castlepalooza.com – :O Slane é um concerto que
ocorre quase todo ano, desde 1981, em Slane Castle:
www.slanecastle.ie
•• Literatura e teatro– O Bloomsday Festival celebra a vida
e o trabalho de James Joyce. Ocorre em junho, todos os
anos: www.jamesjoyce.ie – Writers’ Week (Semana do
Escritor) em Listowel: www.writersweek.ie
•• Comédia– Cat Laughs Comedy Festival (Festival de
Comédia Cat Laughs): www.carlsbergcatlaughs.com
•• Dança– Dublin Dance Festival (Festival de Dança de
Dublin): www.dublindancefestival.ie – Cork International
Folk Dance Festival (Festival Internacional de Dança
Folclórica de Cork): www.damhsafest.ie
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Música ao vivo
•• Salas de concerto– The O2: www.theo2.ie – National
Concert Hall: www.nch.ie
•• Salas de música ao vivo O Gig Ireland lista todas as salas
de música ao vivo na República da Irlanda e na Irlanda do
Norte: www.gigireland.com
•• Participe de um coral de igreja, por exemplo:
www.dublingospelchoir.com
Comédia
•• International Bar, Dublin: www.international-bar.com
•• Laughter Lounge, Dublin: www.laughterlounge.ie
•• Roisin Dubh, Galway: www.roisindubh.net
Para crianças
•• Imaginosity – Dublin Children’s Museum (Museu Infantil de
Dublin): www.imaginosity.ie
•• The Ark (A arca) – um centro cultural para crianças:
www.ark.ie
•• www.fundays.ie fornece informações aos pais sobre onde
“se divertir” na Irlanda. www.mykidstime.ie Para encontrar
mais opções de artes e entretenimento,
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acesse: www.dayout.ie
www.entertainment.ie e www.ticketmaster.ie
O OMI (Escritório do Secretário da Integração) foi criado em
junho de 2007 após a nomeação pelo governo de um ministro
de estado responsável pelo desenvolvimento da política de
integração: www.integration.ie
Escritório do Secretário da Integração
Dún Aimhirgin, 43 - 49 Mespil Road, Dublin 4
Telefone: 01 6473236
E-mail: info@integration.ie
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