
 

 

 

O projeto «#ECOS» foi financiado pela União Europeia no âmbito do 
programa «Europa para os cidadãos» 

 

 

Eventos: 

Foram organizados 20 eventos no âmbito deste projeto, divididos em 3 Actividades. 

 

Actividade 1 

Evento 1- a) Reunião da equipa  

Participação: o evento reuniu 13 cidadãos da cidade de Lisboa (Portugal), 1 da cidade de Coimbra 

(Portugal), 3 da cidade de Paris (França) e 1 da cidade de Copenhaga (Dinamarca). 

Local/Data: o evento decorreu em Lisboa, Portugal, a  20/11/2019 

Descrição sucinta: Kick-off Meeting 

 

Actividade 1 

Evento 1 – b) Reuniões da equipa (com entidades externas) 

Participação: o evento reuniu 10 cidadãos da cidade de Lisboa (Portugal) em reuniões em Lisboa 

(Portugal), 8 da cidade de Lisboa (Portugal) e 10 da cidade de Paris (França) em reuniões em Paris 

(França) e 14 cidadãos da cidade de Lisboa (Portugal) e 15 cidadãos da cidade de Copenhaga e Aarhus 

(Dinamarca) em reuniões em Copenhaga e Aarhus (Dinamarca) num total de 11 reuniões preparatórias 

com entidades externas. 

Local/Data: os eventos decorreram em Escola Artística António Arroio (10/01/20, Lisboa), Escola 

Secundária Gil Vicente (13/02/2020, Lisboa), Escola Secundária Rainha D. Leonor (16/01/2020, Lisboa), 

CREPAL – Sorbonne Université (16/01/2020, Paris), Conto Contigo-AGRAF (16/01/2020, Paris), ACEP-

Fénelon (17/01/2020, Paris), Liceu Montaigne (17/01/2020, Paris), Embaixada de Portugal (04/02/2020, 

Copenhaga), Trampoline House (04/02/2020, Copenhaga), Biblioteca DOKK1 (06/02/2020, Aarhus), 

Aarhus Global Media (06/02/2020, Aarhus). 

Descrição sucinta: reuniões preparatórias com entidades externas. 

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Evento 1 – d) sessões pedagógicas em escolas em Lisboa e Porto (Portugal) 

Participação: o evento reuniu 1549 cidadãos da cidade de Lisboa (Portugal), 3 de Paris (França) e 1 de 

Copenhaga (Dinamarca). 

Europa para os 
cidadãos 



Local/Data: o evento decorreu em Lisboa, Portugal de 31/10/2019  a  29/11/2019 

Descrição sucinta: Exposição #ECOS ... Contrariar Silêncios na Escola Artística António Arroio. O evento 

integrou a Kick-off Meeting do projecto, existiram diferentes momentos de visita à exposição com os 

parceiros (20/11/2019) e com as diferentes turmas que produziram o Pacote Pedagógico e o número de 

1549 cidadãos diz respeito a toda a duração do evento. 

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Participação: o evento reuniu 5 cidadãos, 3 que vinham da cidade de Lisboa, 1 da cidade de Coimbra e 1 

da cidade de Torres Novas (Portugal). 

Local/Data: o evento decorreu online entre 24 e 26/02/2022 

Descrição sucinta: foi dedicado a Leitura encenada da peça “Exílios61-74”. 

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Participação: o evento reuniu 8 cidadãos, 6 de Portugal (3 da cidade do Porto, 1 do arquipélago dos 

Açores, 1 da cidade de Almada, 1 da cidade de Coimbra) e 2 do Brasil (2 da cidade de Pelotas). 

Local/Data: o evento decorreu online entre 10 e 12/03/2022 

Descrição sucinta: foi dedicado a Leitura encenada da peça Exílios61-74. 

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Participação: o evento reuniu 56 cidadãos de Portugal, 51 da cidade de Lisboa, 4 da cidade de Coimbra, 

1 da cidade de Almada. 

Local/Data: o evento decorreu em Lisboa a 12/03/2022   

Descrição sucinta: foi dedicado a Leitura presencial da peça “Exílios61-74” e lançamento presencial do 

livro “Laboratório de Escrita para Teatro” no Museu do Aljube (Lisboa).  

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Participação: o evento reuniu 15 cidadãos de Portugal, Brasil e Bélgica. 10 cidadãos de Portugal (3 da 

cidade de Lisboa, 2 da cidade de Coimbra, 3 da cidade do Porto, 2 da cidade de Almada), 1 da cidade de 

Bruxelas (Bélgica) e 4 cidadãos do Brasil (2 da cidade de Pelotas, 1 da cidade de São Salvador da Baía, 1 

da cidade de Porto Alegre). 



Local/Data: o evento decorreu online entre Junho  e Setembro de 2021. 

Descrição sucinta: foi dedicado a Workshop de Escrita Teatral que deu origem à obra “Laboratório de 

Escrita para Teatro”. 

 

Actividade 1 

Evento 1 – c) construção do Pacote Pedagógico #ECOS 

Participação: o evento reuniu 43 cidadãos de Portugal e Brasil. O lançamento foi online e não é 

possível saber exactamente a proveniência de todo o público. Do Brasil estiveram presentes os 4 

autores (2 da cidade de Pelotas, 1 da cidade de São Salvador da Baía e 1 da cidade de Porto Alegre). 

Local/Data: o evento decorreu online a 4/03/2022 

Descrição sucinta: foi dedicado a lançamento online do livro “Laboratório de Escrita para Teatro”.  

 

Actividade 1 

Evento 1 – d) sessões pedagógicas em escolas em Lisboa e Porto (Portugal) 

Participação: o evento reuniu 32 cidadãos, da cidade de Lisboa, Portugal 

Local/Data: o evento decorreu em Lisboa, Portugal a 14/05/2021 

Descrição sucinta: foi dedicado a sessão sobre o exílio político português na Europa e exibição da 

exposição #ECOS na Escola Secundária Rainha D. Leonor. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 15 cidadãos, da cidade de Paris (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Paris a 16/10/2020. 

Descrição sucinta: foi dedicado a sessão sobre a migração portuguesa na Europa no Liceu Montaigne. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 80 cidadãos da cidade de Paris (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Paris (França) a 12/12/2020 e a 23/01/2021 

Descrição sucinta: foi dedicado a sessões sobre a migração portuguesa na Europa na École ACEP 

Fénelon. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 70 cidadãos online no momento e 1200 em visionamento diferido de 

Toulouse, Paris (França) e Lisboa (Portugal) O lançamento foi online e não é possível saber 



exactamente a proveniência de todo o público. 3 dos participantes/oradores eram oriundos de Portugal 

(2 da cidade de Lisboa e 1 da cidade da Covilhã), 1 dos participantes/oradores era proveniente da 

cidade de Grenoble (França) e os 2 moderadores eram oriundos da cidade de Toulouse (França). 

Local/Data: o evento decorreu online a 26/02/2021 

Descrição sucinta: Sessão online “Exil et Mémoire, Refuser la Guerra Coloniale”, a convite da 

Associação de Estudantes CACTUS, Science Po, Toulouse. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 49 cidadãos, online no momento, da cidade de Paris (França) 

Local/Data: o evento decorreu online a 18/03/2021 

Descrição sucinta: Sessão online “Quelles mémoires de l’exil politique des Portugais en Europe (années 

1960-70). Réflexion autour d’une recherche participative”, a convite do Seminário “Mémoires et 

Patrimonialisations des Migrations”, EHESS (18/03/2021), Paris.  

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 390 cidadãos da cidade de Grenoble (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Grenoble de 24 a 26/09/2021 

Descrição sucinta: Festival Équinox Métis, organizado pelo ODTI – Observatoire des Discriminations et 

des Territoires Interculturels. Foram proferidas conferências por membros do projecto, organizada uma 

exposição #ECOS e participação da equipa nas várias actividades organizadas com a comunidade migrante 

de Grenoble. Um livro foi publicado posteriormente. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – a)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (França) 

Participação: o evento reuniu 9 cidadãos online da cidade de Morangis, île de France (França). 

Local/Data: o evento decorreu em Morangis a 10 e 12/03/2021 

Descrição sucinta: Leitura encenada online da peça “Exílios 61-74” com os alunos do liceu Marguerite 

Yourcenar. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – b)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (Dinamarca) 

Participação: o evento reuniu 10 cidadãos da cidade de Copenhaga (Dinamarca). 



Local/Data: o evento decorreu em Copenhaga a 05/10/2020 

Descrição sucinta: sessão sobre o exílio português na Europa aos alunos de Estudos Portugueses da 

Universidade de Copenhaga. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – b)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (Dinamarca) 

Participação: o evento reuniu 29 cidadãos da cidade de Aarhus (Dinamarca). 

Local/Data: o evento decorreu em Aarhus a 23/10/2020 

Descrição sucinta: Conferência “Exiles, Past and Present”, biblioteca DOKK1. 

 

Actividade 2 

Evento 2 – b)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (Dinamarca) 

Participação: o evento reuniu 51 cidadãos da cidade de Copenhaga (Dinamarca) e 3 da cidade de Lisboa 

(Portugal). 

Local/Data: o evento decorreu em Copenhaga a 25/11/2021 

Descrição sucinta: Evento “Portuguese Refugees in Denmark in the 1960’s and early 1970’s”, Europa 

Huset.  

 

Actividade 2 

Evento 2 – b)  Sessões pedagógicas em escolas e associações locais (Dinamarca) 

Participação: o evento reuniu 40 cidadãos de Portugal e Dinamarca. 1 cidadão oriundo da Dinamarca 

(embaixadora da Dinamarca em Portugal) e os restantes eram cidadãos de nacionalidade portuguesa e 

cidadãos de nacionalidade dinamarquesa a residir em Portugal. 

Local/Data: o evento decorreu em Lisboa a 29/03/2022 

Descrição sucinta: Apresentação do livro “Tak Susie”, Embaixada da Dinamarca, Lisboa. 

 

Actividade 3 

 Evento 3 – a) Construção de um website 

Participação: 28 pessoas da cidade de Lisboa (Portugal), Paris (França) e Copenhaga (Dinamarca) 

estiveram envolvidas na produção. 

Descrição sucinta: Foi construído um website em português, francês, inglês e dinamarquês que até 30/04 

2022 teve 15.953 consultas. O projeto teve também presença nas Redes Sociais (Newsletter, Facebook, 

Instagram). No Facebook, teve um alcance de 31.069 pessoas, 527 likes, 557 seguidores e produziu uma 

Newsletter enviada para 303 contactos. 



 

Actividade 3 

Evento 3 – b)  Conferência (França) 

Participação: o evento reuniu 191 cidadãos em Paris (França). Desses, 8 cidadãos oriundos de Portugal (6 

da cidade de Lisboa e 2 da cidade de Almada), 180 cidadãos de França (179 da cidade de Paris e 1 da 

cidade de Tours) e 3 cidadãos da Dinamarca (2 da cidade de Copenhaga e 1 da cidade de Aarhus)  

Local/Data: o evento decorreu de 16/10/2021 a 23/10/2021, em Paris (França). 

Descrição sucinta: Evento Final #ECOS com uma exposição no Consulado de Portugal em Paris (de 

16 a 23/10/21), uma visita guiada pelos locais do exílio português em Paris (17/10/21) e uma 

Conferência no Hotel de Ville em Paris (18/10/21). 

 

O projecto #ECOS foi organizado em 3 grandes Actividades que congregavam eventos e produção de 

materiais pedagógicos e artísticos.  

Um total de 2440 pessoas participaram de forma directa presencial e 71 de forma directa online nas 

actividades e eventos da Actividade 1, num total de 2511. 

Um total de 618 pessoas participaram de forma directa presencial e 128 de forma directa online nas 

actividades e eventos da Actividade 2, num total de 746.  E 1200 participaram de forma indirecta 

(visionamento online posterior), num total de 1946. 

Um total de 191 pessoas participaram de forma directa presencial nas actividades e eventos da 

Actividade 3 e 28 de forma directa online, num total de 219. Participaram de forma indirecta todas as que 

interagiram através das redes sociais do Projecto e dos parceiros do Projecto. 

 


