Europe for
citizens
O projeto «You2tellEU » foi cofinanciado pela União Europeia dentro do
Programa «Europe for Citizens»

Vertente 1 – "Lembrança Europeia"
5 eventos foram implementados dentro da estrutura do projeto:
Evento 1
Participação: juntou 64 participantes.
Local/Data: aconteceu em Pistoia - Itália, a 31/05/2017
Descrição: o evento foi dedicado à disseminação dos resultados de uma série de workshops relativos à história
e lembrança, implementados no território Toscano, e que contou com a participação de jovens de segunda
geração. Estes workshops permitiram aos participantes ganhar um maior conhecimento de algumas das
atividades criadas no sentido de estabelecer entrevistas orais sobre a história dos migrantes da primeira
geração. Um grupo de entrevistas foram apresentadas e discutidas com os participantes durante o evento, que
ocorreu a 31 de maio na cidade de Pistoia, a Capital Italiana da Cultura 2017, e que contou com a participação
de algumas escolas locais, envolvidas no desenvolvimento do projeto.
Evento 2
Participação: juntou 41 participantes.
Local/Data: aconteceu em Londres – Reino Unido, a 28/10/2017
Descrição: o evento foi dedicado à disseminação dos resultados de uma série de workshops relativos à história
e lembrança, implementados em Londres, e que contou com a participação de jovens de segunda geração.
Estes workshops permitiram aos participantes ganhar um maior conhecimento de algumas das atividades
criadas no sentido de estabelecer entrevistas orais sobre a história dos migrantes da primeira geração. Um
grupo de entrevistas foram apresentadas e discutidas com os participantes durante o evento, que ocorreu a 28
de outubro.
Evento 3
Participação: juntou 40 participantes.
Local/Data: aconteceu no Porto – Portugal, a 05/02/2018
Descrição: o evento foi dedicado à disseminação dos resultados de uma série de workshops relativos à história
e lembrança, implementados no Porto, e que contou com a participação de jovens de segunda geração. Estes
workshops permitiram aos participantes ganhar um maior conhecimento de algumas das atividades criadas no
sentido de estabelecer entrevistas orais sobre a história dos migrantes da primeira geração. Um grupo de
entrevistas foram apresentadas e discutidas durante o evento, que ocorreu a 5 de fevereiro, e que contou com
a participação de estudantes e investigadores da Universidade do Porto.
Evento 4
Participação: juntou um total de 116 participantes, dos quais 94 eram da Toscânia (Itália), 17 de Londres
(Reino Unido), 5 do Porto (Portugal).
Local/Data: aconteceu em Florença - Itália, a 09/02/2018
Descrição: o evento foi dedicado à comparação entre os diferentes workshops implementados em Itália, Reino
Unido e Portugal. O arquivo audiovisual das memórias históricas do You2TellEU foi apresentado ao público e
as entrevistas mais interessantes de cada grupo foram apresentadas durante o evento. Uma forte relação com
o Arquivo Histórico da União Europeia foi importante para organizar e implementar o evento em Villa Salviati.
Nesse sentido, no fim do projeto, todas as entrevistas You2TellEU irão fazer parte dos arquivos de história oral
dos Arquivos Históricos da União Europeia.
Evento 5
Participação: juntou um total de 297 participantes, dos quais 111 eram da Toscânia (Itália), 95 de Londres
(Reino Unido), 91 do Porto (Portugal). Para além disso, alguns eventos de preparação para esta conferência
que ocorreram em Londres, de 23 de fevereiro a 8 de março, juntaram 51 participantes.
Local/Data: ocorreu simultaneamente em Florença - Itália, Londres (Reino Unido) e Porto (Portugal) a
09/03/2018.

Descrição: o evento foi dedicado à interação entre os diferentes locais no qual o projeto foi implementado. Foi
um único evento que ocorreu simultaneamente em três locais diferentes, procurando garantir um melhor nível
de participação junto aos stakeholders locais e cidadãos. O debate focou-se principalmente nas políticas de
migração e na cidadania Europeia. Processos incrementais foram desenvolvidos a nível local e internacional,
verificando e demonstrado o potencial de adaptação do modelo geral proposto, com referência às necessidades
contextuais de cada local, sublinhando o estabelecimento de uma network internacional com efeitos positivos.

