
 

 

 

O projeto «MEMO2XX - Rencontres Intergénérationnelles autour de la 
mémoire photographique du XXème siècle de 2 villes jumelées - 

Silvares (PT) et Garchizy (FR)» foi financiado pela União Europeia no 
âmbito do programa «Europa para os cidadãos» 

 

 

Aplicável no âmbito da Medida 2.1 «Geminação de Cidades» 
 

Participação: o projeto reuniu 162 cidadãos, dos quais 63 vinham da vila de Silvares (Portugal) e 99 da vila de 
Garchizy (França). 
 
Local/Datas: Três encontros decorreram em Silvares (Portugal) de 02/03/2019 a 29/07/2019 e dois encontros 
decorram em Garchizy (França) de 08/04/2019 a 30/09/2019. 
 
Descrição sucinta: 
Em Silvares, o dia 04/03/2019 foi dedicado a apresentação pública do lançamento do projeto Memo2XX. Nos dias 
14/04/2019 até 21/04/2019, a participação dos jovens de Garchizy na recolha de informação e fotografias na vila 
portuguesa. No dia 27/07/2019 a inauguração oficial da exposição Memo2XX no auditório da Junta de Freguesia 
de Silvares com a presença dos cidadãos franceses. 
 
Em Garchizy, os dias 08/04/2019 até 14/04/2019, a participação dos jovens de Silvares na recolha de informação 
e fotografias na vila francesa. No dia 28/09/2019 a inauguração oficial da exposição Memo2XX no espaço Pierre 
Girard em Garchizy com a presença dos cidadãos portugueses. 
 

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 5 eventos no âmbito deste projeto: 

 

Evento 1 – ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO – Apresentação pública do lançamento do projeto 
Memo2XX 

Participação: o evento reuniu 41 cidadãos da vila de Garchizy (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Silvares (Portugal) de 02/03/2019  a  06/03/2019. 

Descrição sucinta: foi dedicado ao lançamento público do projeto, e na importância da presença do grupo de 
cidadãos franceses, na organização e implementação do projeto ao longo do ano.  A vinda dos franceses coincidiu 
com o Carnaval de Silvares a 3 de Março e o do Fundão a 5 de Março, pelo que foram desafiados em  participar 
nos 2 desfiles, encenando uma comédia sobre os "Coletes Amarelos". 

 

Evento 2 - Encontros intergeracionais em Garchizy 

Participação: o evento reuniu 20 cidadãos da vila de Silvares (Portugal). 

Local/Data: o evento decorreu em Garchizy (França) de 08/04/2019 a 14/04/2019. 

Descrição sucinta: foi dedicado à recolha de fotografías junto da população de Garchizy que envolveu a 
participação de 18 jovens portugueses e 2 monitores, acompanhados por alguns jovens “garchizois” e 4 
emigrantes portugueses (intérpretes) residentes em Garchizy, para recolher informações importantes através de 
entrevistas com os idosos. Em seguida, a seleção e digitalização das fotos foram realizadas na Mairie de Garchizy 
por um dos monitores e 2 dos jovens. O último dia foi para devolver as fotos aos propriétários. Também a visita 
a cidade de Nevers e ao Museu da Mina de Carvão em La Machine foram os momentos culturais do programa.  

 

Evento 3 - Encontros intergeracionais em Silvares 

Participação: o evento reuniu 18 cidadãos da vila de Garchizy (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Silvares (Portugal) de 14/04/2019 a 21/04/2019. 

Descrição sucinta: foi dedicado à recolha de fotografías junto da população de Silvares que envolveu a 
participação de 16 jovens franceses e 2 monitores, acompanhados por alguns jovens silvarenses e 3 imigrantes 
luso-franceses (intérpretes) residentes em Silvares, para recolher informações importantes através de entrevistas 
com os idosos. Em seguida, a seleção e digitalização das fotos foram realizadas na Junta de Freguesia de 
Silvares por um dos monitores e 2 dos jovens. O último dia foi para devolver as fotos aos propriétários. Também 
a visita a cidade de Fundão e ao Museu da Mina de Volfrâmio da Panasqueira foram os momentos culturais do 
programa. 

 

Evento 4 - Exposição: Memória fotográfica do século XX - em Silvares 

Participação: o evento reuniu 40 cidadãos da vila de Garchizy (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Silvares (Portugal) de 26/07/2019 a 28/07/2019. 

Descrição sucinta: foi dedicado ao resultado do projeto com a Exposição itinerante Memo2XX. No dia da 
inauguração (27 de julho), foram convidados os cidadãos de Garchizy que também puderem apreciar o Festival 
Internacional de Folcklore da Beira Baixa. 

 

Evento 5 - Exposição: Memória fotográfica do século XX - em Garchizy 

Participação: o evento reuniu 43 cidadãos da vila de Silvares (Portugal). 

Local/Data: o evento decorreu em Garchizy (França) de 27/09/2019 a 29/09/2019. 

Descrição sucinta: foi dedicado ao resultado do projeto com a Exposição itinerante Memo2XX. No dia da 
inauguração (28 de setembro), foram convidados os cidadãos de Silvares que também puderem apreciar a Festa 
das Vindimas. 

  

 


