
Aos nossos futuros Astronautas,

Deixem-me contar-vos uma pequena história sobre este pequeno grupo de indivíduos que se intitulam 
“Astronautas”.

Era uma vez, numa terra distante, longínqua, vivia um grupo de indivíduos entusiasmados, que partilha-
vam um objectivo comum: espalhar ideias e inspirar a mudança na sua comunidade. Estes indivíduos 
eram conhecidos como voluntários do TEDx, no caso do TEDxLuanda, estes mesmos indivíduos chama-
vam-se a si próprios “Astronautas”.

Ser um voluntário TEDxLuanda, também conhecido como “Astronauta” significava dedicar tempo e ener-
gia à organização do evento na sua comunidade local. Estes eventos foram concebidos para apresentar 
os oradores locais e as suas ideias inovadoras, bem como para reunir as pessoas para partilhar conheci-
mento e abrir espaço para conversas.

Os “Astronautas” eram um grupo diversificado, vindos de todos os estilos de vida e origens. Alguns eram 
estudantes, outros eram profissionais, outros estavam reformados e outros estavam prestes a desco-
brir-se a si próprios. Mas o que os unia era a paixão pela aprendizagem, pelo crescimento e por fazer a 
diferença na sua comunidade e no mundo.

O papel de um “Astronauta” era variado e exigente. Alguns “Astronautas” foram responsáveis pela co-
ordenação da logística do evento, tais como encontrar um local e organizar o catering. Outros estavam 
encarregues de encontrar e preparar oradores, enquanto alguns ainda eram responsáveis pela promoção 
do evento e pelo envolvimento com a comunidade local.

Apesar dos desafios, ser um “Astronauta” foi incrivelmente gratificante. Permitiu que estes indivíduos 
se encontrassem e se conectassem a pessoas com os mesmos interesses, aprendessem novas com-
petências, ganhassem experiência valiosa e, mais importante ainda, tivessem um impacto positivo na sua 
comunidade.

Portanto, se procura uma oportunidade de fazer a diferença e fazer parte de algo maior do que você, con-
sidere tornar-se um voluntário TEDxLuanda, também conhecido como “Astronauta”. A sua comunidade 
precisa de si e, nunca se sabe, pode vir a mudar o mundo.
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