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Entre os dias 14 a 18 de julho de 2016, teve lugar em Medzev na Eslováquia, o segundo 

encontro anual da rede, envolvendo jovens de quase todos os países parceiros do projeto, 121 

ao todo. O evento teve início com a chegada dos participantes a Medzev, depois de terem sido 

transferidos a partir do aeroporto de Kosice. 

Já na sala de honra do edifício da autarquia local de Medzev, os participantes procederam ao 

registo de presenças, ao que se seguiu a distribuição pelas famílias de acolhimento que os 

aguardavam ansiosamente.  

A primeira refeição teve lugar na casa das famílias de acolhimento, onde seguramente se 

trocaram as primeiras impressões sobre a forma de viver, a cultura, a gastronomia e a língua 

de convidados e anfitriões. Com este “encontro à mesa” cumpre-se um dos primeiros 

objetivos do programa “Europa para os cidadãos”, de promover a aproximação de cidadãos 

europeus de nacionalidades e línguas diferentes, de promoção da compreensão e tolerância 

mútuas, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma identidade europeia respeitosa.  

No dia 15 as atividades iniciaram com uma cerimónia religiosa na igreja local, juntado 

participantes e habitantes locais em oração pela paz e solidariedade entre os povos europeus.  

De seguida, todos os participantes se juntaram no adro da igreja, formando-se em delegações 

e iniciando um breve desfile peças ruas de Medzev. Esta atividade foi um dos pontos altos do 

evento, que procurou sensibilizar todos para a necessidade de promover a união, a paz, os 

valores e o bem-estar dos povos europeus e encorajar a sua participação cívica e democrática 

ao nível da união.  

Depois teve lugar a cerimónia de boas-vindas, conduzida pelo presidente da organização 

“Charter of European Rural Communities”, pela Sra. presidente Autarquia local de Medzev e 

pelo vice-presidente da região administrativa de Kosice.  

Este momento contou com a atuação de grupos tradicionais locais de Medzev, visando mais 

um dos objetivos da organização “Charter of European Rural Communities”, de promover o 

acesso à cultura dos diferentes povos europeus.  

Procedeu-se à inauguração de um monumento representativo deste encontro para a 

posteridade, procurando aliar a história local de Medzev com o espírito de uma Europa unida, 

através de um moinho a água, cujas mós tinham inscritos os nomes de todas as comunidades e 

países parceiros do projeto.  

Depois do almoço tiveram início os trabalhos com a realização do 1.º workshop. Conduzido 

pela YCT”, o workshop começou com a apresentação da história e objetivos da organização, a 

que se seguiu a apresentação do projeto Goodbye to waste of food and hello to the 



sustainable consumption of food”, seus objetivos, trabalho desenvolvido nos encontros 

anteriores e trabalhos a concluir até ao final do projeto.  

Seguiu-se um workshop prático de culinária. Como já foi referido, um dos objetivos do projeto 

consiste na criação de uma “caixa de ferramentas” que poderá ser utilizada por todos os 

interessados no trabalho em torno desta temática. Uma dessas ferramentas é um livro de 

receitas com sobras, receitas essas originárias de todos os países membros do projeto e que 

foram cedidas pelos jovens que participaram nas atividades.  

Assim a YCT procedeu a uma análise das receitas já compiladas e preparou uma lista dos 

ingredientes necessários para a sua confecção, ingredientes esses que foram providenciados 

pelos participantes deste evento na Eslováquia, nomeadamente alguns vegetais, pão, carne, 

fruta, etc. 

Seguidamente e em grupos, os jovens procederam à confecção desses pratos com sobras, 

demonstrando a todos que é possível reduzir o desperdício alimentar no dia-a-dia, 

reaproveitando alimentos já cozinhados. Os grupos de trabalho foram constituídos por 

elementos provenientes de várias nacionalidades, estimulando de forma informal a 

colaboração e cooperação entre os povos da união. As receitas confecionadas foram depois 

degustadas por todos os jovens, famílias e participantes locais, durante o jantar culinário que 

teve lugar à noite. 

Para este jantar internacional, cada delegação providenciou comida e bebida típica do seu 

país, dando lugar a mais um dos pontos altos do encontro. Claro que a apresentação das 

mesas foi muito importante. Cada país europeu orgulhosamente exibiu as cores do seu país, a 

sua bandeira ou símbolos locais, bem como alguns trajes típicos.  

Durante horas, os participantes desfrutaram dos sabores de todos os países presentes. A 

população local de Medzev também foi convidada a participar nesta noite e muitos deles 

descobriram especialidades de toda a europa e claro está, apresentaram também as suas 

especialidades locais.  

Desta forma se deu cabimento ao objetivo transversal do programa “Europa para os cidadãos”, 

da organização “Charter of European Rural Communities” e do projeto de promover a 

confraternização, o convívio, a partilha, a solidariedade e o respeito pela diversidade e valores 

comuns da União Europeia e dos seus povos. Seguiu-se a atuação de alguns grupos de dança 

folclórica locais.  

No dia 16, as atividades começaram com o envolvimento dos participantes e dos habitantes 

locais em atividades desportivas, no âmbito de uma meia maratona de 3km, com alguns dos 

participantes internacionais a terminarem a prova classificados nos primeiros lugares. 



No período da tarde decorreu um workshop, dinamizado pela YCT em torno da discussão dos 

resultados obtidos num questionário sobre desperdício alimentar, que foi respondido pelos 

participantes alguns dias antes do encontro.  

Face aos resultados obtidos, os trabalhos continuaram com os jovens a discutirem iniciativas 

que podem implementar no seu município e no seu dia-a-dia de forma a reduzirem o 

desperdício de alimentos. 

Desta forma, se preconizou um dos objetivos do programa “Europa para os cidadãos”, de 

encorajar a participação democrática e cívica dos cidadãos ao nível da união e do seu 

contributo na elaboração de políticas europeias.  

O workshop terminou com a sistematização dos trabalhos e das conclusões alcançadas e 

procedeu-se a uma antevisão do trabalho a desenvolver no último encontro do projeto, o qual 

teria lugar no mês de setembro, em Samuel – Portugal. De seguida, os participantes visitaram 

a gruta de “Jasov” na aldeia de Medzev, conhecendo também o seu património natural e 

ambiental.  

Seguiu-se um jantar partilhado entre participantes e famílias, animado pela atuação de grupos 

tradicionais locais.  

No dia 17, os participantes deslocaram-se para Kosice, num comboio histórico saído de 

Medzev, especialmente fretado para transportar todos os envolvidos no encontro. 

O dia foi destinado a visitar a cidade de Kosice e o seu património.  

De regresso a Medzev, participantes e famílias de acolhimento realizaram um jantar de 

despedida, que decorreu na escola primária local, envolvendo cerca de 550 pessoas num 

grande jantar da família europeia. 

O presidente da organização começou a cerimónia de encerramento, agradecendo a Medzev a 

excelente organização e às famílias de acolhimento pela sua simpatia, amizade e 

hospitalidade.  

No último dia do encontro foi tempo de despedida. Antes do encontro, toda a aldeia de 

Medzev estava bastante expectante com a chegada dos seus convidados europeus. Foi a 

primeira experiência deste género para todos os organizadores. A maioria das famílias de 

acolhimento não conhecia os seus convidados e também nunca tinha participado antes num 

encontro da “Charter of European Rural Communities”. 

Na segunda-feira de manhã, no momento da despedida dos novos amigos, havia muito bons 

sentimentos em todos os presentes.  

Os habitantes de Medzev sentiram o mesmo e sobretudo sentiram-se orgulhosos de terem 

participado neste encontro interativo: “conhecer, conversar, ouvir e partilhar”.  



Estas são as condições essenciais necessárias à construção de uma Europa unida, com as 

diferenças e culturas que caracterizam cada um dos países da União Europeia.  

Expected results 

- Conhecimento sobre a forma de viver, a cultura, a gastronomia e a língua do povo eslovaco; 

- Alojamento dos participantes em famílias de acolhimento, o que permite obter uma visão 

real sobre o modo de vida e quotidiano da comunidade de acolhimento;  

- Promoção da aproximação entre cidadãos europeus de nacionalidades e línguas diferentes, 

de promoção da compreensão e tolerância mútuos, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de uma identidade europeia respeitosa; 

- Sensibilização para a necessidade de promoção da união, paz, valores e bem-estar dos povos 

europeus;  

- Encorajar a participação cívica e democrática dos cidadãos ao nível europeu; 

- Inauguração de um monumento representativo do encontro para a posterioridade; 

- Desenvolvimento de dinâmicas que conduzam à mudança de atitudes: Realização de um 

workshop prático de culinária com utilização de sobras, produtos disformes e/ ou de baixo 

calibre; 

- Jantar culinário internacional; 

- Promoção da confraternização, convívio, partilha, solidariedade e respeito pela diversidade e 

valores comuns da União Europeia e dos seus povos; 

- Envolvimento dos participantes em atividades desportivas locais; 

- Discussão dos resultados alcançados num plano europeu, através de um questionário sobre 

desperdício alimentar e estudo de medidas a implementar a nível local;  

- Encorajar a participação cívica e democrática dos cidadãos ao nível da União Europeia e do 

seu contributo na elaboração de políticas europeias; 

- Contribuição para a mudança de hábitos e comportamentos dos europeus, face ao 

desperdício alimentar e à produção de resíduos e disseminação de boas-práticas;  

- Sistematização de conclusões; 

- Visita à gruta de Jasov; 

- Jantar culinário internacional;  

- Contacto com o património histórico e cultural da Eslováquia; 

https://www.youtube.com/watch?v=iqiVl2IbrM4 

 


