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Os assinantes do Palácio Real de Caserta contam as suas histórias! 
 

Transmissão ao vivo no dia 9 de março para o projeto MEMEX! 
 
As histórias do Palácio Real de Caserta contadas pelos seus visitantes mais leais. No dia 9 de 
março, com transmissão em direto nas redes sociais do Palácio Real, os assinantes do 
Complexo Vanvitellian apresentarão as suas histórias digitais criadas no âmbito do projeto 
MEMEX. 
 
Em dezembro, os assinantes do ReggiaCard 2021 aceitaram o convite do Museu e 
participaram em cinco encontros onde contaram as suas experiências e memórias, e 
elaboraram histórias digitais pessoais envolventes. O objetivo foi construir narrativas 
compostas por memórias pessoais, fotografias, vídeos e elementos de herança cultural para 
serem partilhados com a comunidade. A coleção de histórias será parcialmente incorporada 
na app MEMEX e adicionada a outras histórias criadas noutros contextos europeus diferentes 
(Lisboa, Barcelona e Paris). Esta experiência valiosa faz parte de um processo participativo 
que teve início na alteração do Plano de Gestão do Palácio Real. 
 
No dia 9 de março, às 17 horas, nos canais do Facebook e YouTube do Palácio Real de Caserta, 
os protagonistas destas histórias entusiasmantes “contarão” ao vivo e pela primeira vez os 
detalhes dos bastidores e revelarão várias curiosidades. Esta será uma oportunidade de 
participar na história do Complexo de Vanvitellian, um local classificado como Património 
Mundial, um museu vivo ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. 
 
MEMEX é um projeto a três anos (2019-2022) financiado pelo programa Horizonte2020 da 
União Europeia que tem como objetivo promover a coesão social através de ferramentas 
colaborativas e digitais aliadas ao património cultural. No Palácio Real de Caserta, o processo 
foi conduzido pela ECCOM, uma organização que opera no setor cultural para promover a 
participação e inclusão social. 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/reggiaufficiale/
https://www.youtube.com/user/reggiadicaserta
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O projeto MEMEX é coordenado pelo Instituto Italiano de Tecnologia (Itália). O consórcio é comporto 

por: Ca’ Foscari Universidade de Veneza (Itália), EY (Itália), ECCOM (Itália), CNRS – Centre National de 

Recherche Scientifique (França), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Michael 

Culture Association (Bélgica), Dédale (França), Interarts (Espanha), Noho (Irlanda), Mapa das Ideias 

(Portugal). 

Links úteis: 

● Video about the project  

● Video playlist about MEMEX Pilots 

● Video playlist about the first stories created in MEMEX app:  

● MEMEX Policy Briefs 

● Website  

MEMEX nas redes sociais:  

@MemexProject 

Contacto: contact@memexproject.eu 

 

Este projeto foi financiado pela União Europeia – Horizonte 2020, um programa de 

investigação e inovação sob o acordo de convenção N° 870743. As visões e opiniões 

expressas neste documento são da inteira responsabilidade do autor e não refletem 

necessariamente as visões da Comissão Europeia.  

https://youtu.be/megLcsf6BNg
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB-3glF6ETUlYi1xZZ2G3F8n
https://memexproject.eu/en/resources/policy-briefs
https://memexproject.eu/en/

