PRESS RELEASE

A exposição MEMEX está a chegar a Lisboa!
Dia 19 de Setembro, o Museu da Farmácia recebe a exposição “Histórias de Lisboa”
do projeto MEMEX - MEMórias e Experiências para narrativas digitais inclusivas
(2019-2022). Venha descobrir as histórias criadas durante este projeto, a sua
metodologia, o protótipo da App e os pilotos de Lisboa, Paris e Barcelona.
Os habitantes de Lisboa, Barcelona e Paris foram convidados pelos parceiros do projeto
MEMEX a participar numa jornada digital de narração de histórias com base numa
metodologia participativa e num protótipo de App, concebido em conjunto e cujo objetivo é
reforçar a inclusão e participação cultural.
Ao longo do projeto, foram promovidas visitas guiadas ao património local para refletir
sobre lugares e expressões, servindo de inspiração aos participantes para identificar
temas, escrever e criar as suas histórias audiovisuais, enfatizando o seu papel ativo na
reinterpretação do património existente e na criação conjunta de sentidos plurais do mesmo.
A exposição “Histórias de Lisboa” apresenta uma seleção de narrativas do piloto do projeto
MEMEX que decorreu em Lisboa. Coordenado pela Mapa das Ideias, este piloto incluiu
oficinas de narração de histórias que permitiram aos migrantes explorarem o património
cultural de Lisboa, partilhando as suas próprias histórias.
As exposições do projeto MEMEX, que irão ter lugar em Lisboa, Paris, Génova e Barcelona,
irão trazer-nos algumas destas histórias, documentando o trabalho desenvolvido pelo projeto:

Lisboa .............................................................................de 19 a 29 de Setembro de 2022
Inauguração dia 19 de Setembro, pelas 17h00 WET
Museu da Farmácia - R. Marechal Saldanha 1, 1249-069 Lisboa, Portugal

Paris ......................................................................................de 5 a 13 de Outubro de 2022
Inauguração dia 5 de Outubro, pelas 17h00 CET
Rosa Lab - 20 voie EU/19, Paris 75019

 Génova ....................................................de 20 de Outubro a 1 de Novembro de 2022
Festival Della Scienza - Piazza Giacomo Matteotti, 9, 16123 Genova GE, Italy

Barcelona ...........................................de 9 de Novembro a 23 de Dezembro de 2022
Inauguração dia 9 de Novembro às 21h00 CET
Loop Festival - C/ de València, 302, 08009 Barcelona, España
A exposição é gratuita e aberta ao público em todos os locais. Mais informações sobre a
exposição podem ser consultadas no nosso website.

Sobre o projeto MEMEX
O projeto MEMEX, financiado pelo programa de Investigação e Inovação da União Europeia,
Horizonte 2020, promove a coesão social através de ferramentas colaborativas relacionadas
com o património que suportam o acesso inclusivo ao património cultural tangível e
intangível, facilitando encontros, discussões e interações entre comunidades em risco de
exclusão social.
Estas ferramentas capacitam comunidades de pessoas, possibilitando-lhes combinar as suas
experiências e memórias fragmentadas em histórias atrativas e geolocalizadas, usando novos
conteúdos digitais pessoais em relação com o Património Cultural Europeu (CH) preexistente.
As ferramentas do MEMEX permitem às comunidades contarem as suas histórias,
reivindicando os seus direitos de participação igual nas sociedades europeias, promovendo o
reconhecimento da diferença e a diversidade cultural ao dar voz a estes indivíduos.
O MEMEX é um projeto coordenado pelo Instituto Italiano de Tecnologia (Itália), mobilizando
um consórcio composto por: Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Noho
(Irlanda), EY (Itália), Michael Culture Association (Bélgica), Interarts (Espanha), ECCOM
(Itália), Mapa das Ideias (Portugal), Ca’ Foscari Universidade de Veneza (Itália), Dédale
(França) e CNRS – Centre National de Recherche Scientifique (França).

Sobre o piloto MEMEX em Lisboa
O projeto MEMEX trabalhou com comunidades de migrantes em três cidades Europeias
distintas: Barcelona, Paris e Lisboa.
Em Portugal, este trabalho teve lugar no centro histórico de Lisboa e foi coordenado pela
Mapa das Ideias, contando com o apoio da Associação Lusofonia Cultura e Cidadania, da
Associação Sirigaita, da Rede Europeia Anti-pobreza, do Instituto Marquês de Valle Flôr,
da Academia de Produtores Culturais / Festival TODOS, do ICOM-Portugal, da Rede de
Bibliotecas de Lisboa e do Museu da Farmácia.
Consórcio MEMEX

Piloto MEMEX de Lisboa

Para informações detalhadas e suplementares sobre estes eventos, entre em contacto com:
Catarina Gomes / equipa de coordenação do piloto MEMEX de Lisboa > Mapa das Ideias
catarina.gomes@mapadasideias.pt
Maud Ntonga / equipa de comunicação do projeto MEMEX > Michael Culture Association
maud.ntonga@michael-culture.eu
O projeto MEMEX (2019-2022) é financiado pelo programa de Investigação e Inovação da União
Europeia, Horizonte 2020, com o Acordo de Financiamento n.º 870743.
Os pontos de vista e opiniões expressos aqui são da exclusiva responsabilidade do autor e não
refletem necessariamente os pontos de vista da Comissão Europeia.

