
 

 

 

O projeto «THROUGH THE MEMORIES – um século de jovens» foi financiado pela União 
Europeia no âmbito do programa «Europa para os cidadãos» 

 

Europa para os 
cidadãos 



 

Aplicável no âmbito da Medida 2.2 «Redes de Cidades», 

e Medida 2.3 «Projetos da Sociedade Civil» e 

da Vertente 1 – «Memória Europeia» 



Foram organizados 4 eventos no âmbito deste projeto: 

 

Evento 1 - Pieve 2014 –  

 

Participação: o evento reuniu 80 cidadãos, dos quais 5 vinham da cidade de Berlim (Alemanha), 5 da 
cidade de Lisboa (Portugal), 70 da cidade de Pieve Santo Stefano e do território de referência das 
atividades do ADN (Itália) 

Local/Data: o evento decorreu em Pieve Santo Stefano (Itália) de 19/09/2014  a  21/09/2014 

Descrição sucinta: Este primeiro evento foi dedicado principalmente aos coordenadores do projeto e 
às pessoas de referência que dirigiram subsequentemente as atividades com os jovens 
progressivamente envolvidos. No total, foram 13 os conselheiros que participaram nas iniciativas do 
evento Pieve 2014. O público do Premio Pieve Saverio Tutino (quantificável, no total dos três dias, em 
mais de 1.200 presenças) teve a possibilidade de tomar parte nos eventos públicos do projeto. O 
evento permitiu corroborar a rede das instituições que se dedicam à recolha, conservação e 
valorização da memória. 

Durante o encontro, entre os diários, as escritas autobiográficas, as memórias e as cartas do 
património cultural da Grande Guerra do Archivio Pieve Santo Stefano, foram identificados os textos 
que seriam usados no âmbito das atividades do projeto como material de desenvolvimento a transmitir 
aos jovens envolvidos. A seleção foi feita a partir de textos escritos por jovens que viveram 
diretamente as atrocidades da guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial e que, fosse pelo 
estilo ou pelas emoções transmitidas, tivessem maior possibilidade de absorver os jovens de hoje no 
processo de identificação à luz da ideia inicial do projeto. 

A partilha das memórias da Primeira Guerra Mundial guardadas no Archivio de Pieve e as 
apresentações do livro “Avanti sempre” e do site “Grande Guerra, i diari raccontano”, criaram um 
caminho para que os participantes se aproximassem de algumas das memórias mais importantes 
sobre a Primeira Guerra Mundial e conhecessem as diferentes maneiras de aprofundar os vários 
assuntos. Tudo isto ampliou a consciência do potencial que o trabalho de recolha, conservação e 
valorização da memória tem, em termos culturais e sociais. O livro “Avanti sempre”, o site “Grande 
Guerra, i diari raccontano” e a peça de teatro “Milite ignoto” simbolizam três exemplos de como, a 
partir de memórias (neste caso aquelas que se referem à Primeira Guerra Mundial), é possível 
produzir nova cultura que, usando linguagens heterogéneas, pode difundir acontecimentos históricos 
muito frequentemente percebidos como distantes no tempo e no espaço, até amplas porções de 
público. 

 

Evento 2 - Berlim 2015 – 

 

Participação: o evento reuniu 79 cidadãos, dos quais 9 vinham da cidade de Pieve Santo Stefano e do 
território de referência das atividades do ADN (Itália), 10 da cidade de Lisboa (Portugal), 60 da cidade de 
Berlim (Alemanha) 

Local/Data: o evento decorreu em Berlim (Alemanha) de 05/03/2015 a  08/03/2015 

Descrição sucinta: O sítio central do encontro deu-se no M3, centro para o lazer juvenil e boa 
vizinhança no bairro de Marzahn, situado na periferia mais distante a leste de Berlim. Berlim 2015 não 
foi pensado como um encontro caracterizado por conferências formais ou relações académicas, mas 
sim como um encontro entre cidadãos de diferentes nacionalidades, idades e formação cultural, 
relacionados através da finalidade do projeto. O evento fez com que os conhecimentos sobre o Muro 
de Berlim, a sua contrução e a sua queda fossem aprofundados. As visitas feitas aos sítios mais 
importantes do período histórico do Muro de Berlim geraram um forte elemento de interação, diálogo e 
comparação entre os participantes. O elemento de identificação dos jovens de hoje com os jovens 
daquele período foi o meio de divulgação de conhecimentos e memórias. 

 

 

 



 

 

Evento 3 - Lisboa 2015 – 

 

Participação: o evento reuniu 107 cidadãos, dos quais 15 vinham da cidade de Pieve Santo Stefano e do 
território de referência das atividades do ADN (Itália), 12 da cidade de Berlim (Alemanha), 80 da cidade 
de Lisboa (Portugal) 

Local/Data: o evento decorreu em Lisboa (Portugal) de 26/06/2015 a  28/06/2015 

Descrição sucinta: Para que o evento fosse facilmente aproveitável por parte de todos, a AADD 
organizou as atividades na zona central da cidade. Nomeadamente, as áreas escolhidas (Mouraria, 
Largo Intendente e Anjos) constituem uma parte de Lisboa especialmente interessante pela integração 
de inúmeras etnias e culturas diferentes. Os sítios selecionados para cada uma das atividades do 
evento foram escolhidos de maneira a que as associações ativas nos bairros em questão fossem 
envolvidas. Este trabalho em rede garantiu um melhor aproveitamento dos espaços e dos serviços, e 
permitiu uma maior difusão do evento, e consequentemente do projeto TTM, entre os habitantes 
locais. O evento de Lisboa 2015 representou o momento em que as organizações promotoras 
perceberam que o projeto, por várias razões, alcançaria um nível maior do que o esperado 
inicialmente. Em particular, permitiu ampliar os conhecimentos comuns sobre a Primeira Guerra 
Mundial, o Muro de Berlim e a Revolução dos Cravos. Lisboa 2015 representou uma fase fundamental 
para estender o mútuo conhecimento através de um conjunto de atividades heterogéneas, 
organizadas em modalidades e linguagens diversificadas. Além disso, as variadas atividades informais 
de diálogo e debate durante o evento deram a possibilidade aos jovens de experimentar mais a fundo 
o encontro entre eles e de construir relações humanas fundamentais para que o projeto chegasse a 
um bom resultado. A AADD, instituição criada em 2013, considerou que o TTM poderia ser a ocasião 
ideal para apresentar, no contexto português específico, alguns exemplos de boas atividades de 
recolha e valorização de memórias autobiográficas, criadas e implementadas por outras organizações 
europeias. Neste sentido, a apresentação do livro “Avanti sempre” e a apresentação da versão 
multilingue de “Milite ignoto”, peça teatral de Mario Perrotta, ajudaram a mostrar como as memórias 
podem tornar-se a base da realização de produtos culturais e artísticos originais. 

 

Evento 4 - Pieve 2015 – 

 

Participação: o evento reuniu 112 cidadãos, dos quais 10 vinham da cidade de Berlim (Alemanha), 12 
da cidade de Lisboa (Portugal) 90 da cidade de Pieve Santo Stefano e do território de referência das 
atividades do ADN (Itália) 

Local/Data: o evento decorreu em Pieve Santo Stefano (Itália) de 17/09/2015 a  21/09/2015 

Descrição sucinta: O evento Pieve 2015, organizado na mesma altura do Premio Pieve Saverio 
Tutino, que decorre todos os anos, foi o quarto e último encontro de intercâmbio no âmbito do projeto 
TTM. Este evento final permitiu aprofundar ulteriormente o conhecimento das atividades realizadas a 
partir da recolha, conservação e valorização das memórias autobiográficas e os meios com que um 
número cada vez maior de investigadores, jornalistas, escritores e artistas se aproximam dessas 
mesmas memórias, para depois oferecerem uma interpretação pessoal através de linguagens 
diversificadas e originais. Foram apresentados os resultados do projeto e os trabalhos dos grupos de 
jovens italianos, portugueses e alemães. Isto levou as instituições envolvidas a uma comprensão 
maior das maneiras de interpretação necessárias para que as memórias se tornem mais aproveitáveis 
pelas novas gerações. Os produtos realizados pelos jovens destacaram-se pela heterogeneidade das 
linguagens usadas. A partir da replicação da experiência, o trabalho do grupo de jovens italianos foi 
extremamente interessante. A reelaboração, por parte dos jovens de hoje, de memórias dos jovens de 
há 100 anos através de pinturas, músicas instrumentais e canções escritas a partir dos textos, 
representou um elemento de grande inovação que mostrou todas as suas potencialidades de atrair um 
público jovem. Os participantes do projeto tomaram parte em 4 workshops agrupados sob o título 
“Intérpretes da memória – as ideias, as escolhas, os riscos, os percursos profissionais de quatro 
protagonistas das comemorações”. A ideia era propor aos jovens que participavam no TTM um 
encontro aberto com alguns profissionais que há anos trabalham no estudo e reelaboração de 



memórias autobiográficas, do ponto de vista jornalístico, cinematográfico, investigativo ou artístico. 
Além disso, os participantes do projeto tiveram a possibilidade de conceber e preparar 
autonomamente um espaço, por ocasião do evento Pieve 2015. A organização e a gestão deste 
espaço permitiu avaliar o alto grau de integração adquirido pelos jovens italianos, portugueses e 
alemães. Os momentos de convívio, bem como as atividades informais de diálogo e discussão 
desenvolvidas no âmbito do espaço TTM, caracterizaram-se pela tendência de ouvir e debater, 
demonstrada por todos aqueles que participaram. Além disso, foram criadas as bases para as futuras 
atividades em comum, a fim de prosseguir o trabalho começado e as colaborações ativadas. 

 

 

 

 

 

 


