
Content 

O segundo evento do projeto teve lugar na comunidade de Zagare na Lituânia entre 30/07 e 

03/08/2015. No dia 30 teve lugar a chegada dos participantes a Zagare, o preenchimento das 

listas de presenças e a acomodação dos participantes pelas famílias de acolhimento. A 

primeira refeição (jantar) foi tomada em casa das famílias de acolhimento. À mesa, 

participantes e anfitriões têm a primeira oportunidade de se conhecerem mutuamente e de 

partilharem a gastronomia, cultura e forma de viver.  

No dia seguinte, todos os participantes se reuniram junto ao edifício da autarquia local de 

Zagare, onde tiveram a possibilidade de se conhecerem e de criarem novos laços de amizade. 

Seguiu-se um desfile de todas as delegações pelas ruas de Zagare, acompanhadas por um 

grupo de música tradicional local, mostrando o evento a toda a população, que apreciava e 

aplaudia a chegada de toda a Europa à sua vila.  

De seguida, teve lugar uma cerimónia de boas-vindas, com a intervenção do Presidente da 

Organização “Charter of European Rural Communities” e do Presidente da Comunidade de 

Zagare, ao que se seguiu um vasto programa cultural com a atuação de diversos grupos de 

dança e música locais, demonstrando a alegria e o envolvimento de diversas organizações 

locais neste evento europeu.  

Por fim, procedeu-se à elevação de um monumento representativo do evento para a 

posteridade. Zagare é uma vila muito caracterizada pela produção de cereja, pelo que foi 

erguida uma cerejeira em bronze na principal praça de Zagare. Seguidamente o representante 

de cada um dos países participantes foi depositar uma cereja também ela em bronze, 

representando assim o fruto deste evento para a prosperidade, paz, união e cooperação dos 

povos europeus, sendo este também um dos objetivos do programa “Europa para os 

Cidadãos”. Seguiu-se o almoço e momento de convívio entre todos os participantes e os 

muitos jovens locais de Zagare envolvidos na organização do encontro, muitos deles também 

famílias de acolhimento.  

No período da tarde tiveram início os trabalhos relacionados com a temática do desperdício 

alimentar. Desta forma, todos os participantes se juntaram no recinto do centro escolar de 

Zagare, onde começaram por ter lugar algumas dinâmicas de apresentação e quebra-gelo, 

levando os participantes a criarem empatia entre si.  

Depois disto, todos os participantes foram conduzidos para uma grande sala onde teve lugar o 

1.º Workshop. A YCT foi a responsável pela dinamização do Workshop, tendo-se começado por 

uma apresentação da Organização “Charter of European Rural Communities” e do projeto 

“Goodbye to waste of food and hello to the sustainable consumption of food”. Seguiu-se uma 



apresentação dos trabalhos e resultados alcançados no primeiro encontro do projeto, o qual 

teve lugar em Itália no mês de maio.  

Depois de uma breve emersão na temática do desperdício alimentar, reunidos em grupos 

compostos por participantes de diversos países, os jovens tiveram a possibilidade de discutir 

entre si quais as medidas que cada um pode desenvolver para reduzir o desperdício alimentar 

na sua casa e na sua comunidade. Igualmente os jovens discutiram entre si sobre como os seus 

municípios e comunidades rurais da Europa podem envolver os jovens em ações de combate 

ao desperdício alimentar.  

Depois de uma discussão em grupo, seguiu-se uma apresentação das conclusões alcançadas.  

Seguiu-se um cofeebreak incentivando mais uma vez momentos de partilha e convívio entre os 

participantes, voltando-se depois aos trabalhos. Na segunda parte do Workshop pediu-se aos 

participantes a elaboração de desenhos/ posters com dicas para incentivar os jovens a 

desenvolverem ações de combate ao desperdício alimentar, bem como sugestões de capas 

para o livro de combate ao desperdício alimentar.  

Por fim, deu-se continuação ao pedido de recolha de receitas culinárias produzidas com sobras 

de carne, pão e batatas, com o objetivo de produzir um livro de receitas europeias com sobras, 

que será posteriormente disponibilizado em todas as comunidades envolvidas no projeto.  

Nesse mesmo dia à noite, teve lugar a noite culinária internacional. Este evento representa 

sempre um dos pontos altos dos encontros, já que cada delegação prepara comida e /ou 

bebida típica do seu país, permitindo aos participantes fazerem uma viagem culinária por toda 

a Europa, conhecendo melhor a realidade, cultura e forma de estar de cada país e reforçando a 

tolerância e aceitação dos hábitos dos diferentes povos europeus, contribuindo, em suma, 

para a unidade da identidade europeia. A noite terminou com festa e animação por grupos 

locais.  

No dia seguinte, depois de um pequeno-almoço em grupo, os participantes foram 

encaminhados para um grande parque de lazer, onde tiveram a possibilidade de participar em 

diversos jogos tradicionais da Lituânia e outras atividades desportivas. Estes atividades foram 

realizadas maioritariamente em grupo, sendo estes constituídos por elementos de diferentes 

países. Desta forma se estimulou a interação e cooperação entre os jovens europeus e um 

maior conhecimento da cultura e tradições culturais.  

De seguida teve lugar um festival de papagaios de vento. Cada país foi convidado a produzir o 

seu próprio papagaio, usando para o efeito, diversos materiais utilizados, sensibilizando os 

participantes para a importância da reutilização e reciclagem de materiais, contribuindo dessa 

forma para um ambiente melhor.  



No período da tarde, os participantes tiveram a possibilidade de assistir a um festival de arte 

tradicional lituana e ainda realizaram uma visita a pé pela aldeia de Zagare, com o objetivo de 

conhecer melhor a cultura, tradições e forma de viver desse país.  

À noite teve lugar um programa cultural, com atividades de dança e folclore lituanos, desta 

forma se dando a conhecer melhor a todos os presentes, as tradições, costumes, trajes e 

dança deste povo. Ao longo deste evento, por diversas vezes os jovens participantes foram 

convidados também eles a dançar e experienciar as danças folclóricas tradicionais da Lituânia, 

reforçando-se mais uma vez os laços de amizade entre os povos europeus.  

No domingo, dia 2 de agosto o programa teve início com uma atividade religiosa opcional para 

os participantes, realizada numa igreja local na aldeia de Zagare. Seguidamente os 

participantes deslocaram-se de autocarro para uma visita a uma reserva natural, onde foram 

sensibilizados para a necessidade de proteger e defender o meio ambiente e os ecossistemas, 

alcançando-se desta feita mais um dos objetivos da Estratégia Europa 2020, que serviu de pilar 

também a este projeto de combate ao desperdício alimentar.  

Depois de almoço e ainda antes de regressarem a Zagare, os participantes deslocaram-se a um 

importante espaço religioso denominado “Colina das Cruzes”, onde mais uma vez tiveram a 

possibilidade de contactar com a cultura Lituana.  

Nesse dia à noite teve lugar um jantar de despedida entre todos os participantes, famílias de 

acolhimento, participantes locais e representantes da comunidade de Zagare, a que se seguiu 

mais um importante programa cultural com grupos regionais de Zagare. Este foi mais um 

momento de partilha e convívio entre os participantes. Os conceitos de tolerância, 

compreensão mútua e solidariedade estiveram sempre presentes como pilar de uma europa 

ativa de e para os cidadãos.  

No último dia, antes do regresso das delegações às suas casas, houve ainda tempo para se 

proceder a uma sistematização das principais conclusões do encontro e preparação dos 

próximos encontros.  

Expected results 

- Promoção do conhecimento mútuo, partilha da gastronomia, cultura e forma de viver de 

diferentes povos europeus;  

- 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;  

- Elaboração de um monumento representativo do evento para a posterioridade;  

- Promoção do convívio entre pessoas de géneros, idades e nacionalidades diferentes;  

- Dinamização de dinâmicas e atividades de grupo levando os participantes e criarem empatia 



entre si;  

- Discussão sobre quais as medidas que devemos adoptar para reduzir o desperdício alimentar 

na sua casa e na sua comunidade; 

- Discussão sobre como envolver os jovens das comunidades rurais da Europa em ações de 

combate ao desperdício alimentar nas suas comunidades; 

- Elaboração de cartazes/ posters com dicas para incentivar os jovens a desenvolverem ações 

de combate ao desperdício alimentar; 

- Continuação da recolha de receitas com sobras de carne, pão e batatas;  

- Noite culinária internacional, na qual os jovens foram muito ativos na produção e 

apresentação de comida típica e gostam de exibir os seus símbolos nacionais e trajes 

tradicionais; 

- Promoção da unidade dos povos europeus; 

- Participação em jogos e atividades desportivas; 

- Sensibilização para a importância da reciclagem e da reutilização de materiais para um 

melhor ambiente; 

- Contacto com a dança e folclore lituanos;  

- Reforço dos laços de amizade e cooperação entre os povos; 

- Sensibilização para a necessidade de se proteger e defender o meio ambiente e os 

ecossistemas;  

- Promoção dos conceitos de tolerância, compreensão mútua e solidariedade como pilar de 

uma Europa ativa de e para os cidadãos;  

- Promoção do diálogo intercultural e fortalecimento dos laços de amizade entre os 

envolvidos; 

- Reconhecimento das semelhanças e diversidades dos povos europeus;  

- Sistematização das conclusões alcançadas;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=thN08Gtsk5g&t=115s 

 


