KEO
FOI ESCOLHIDO PELA UNESCO COMO O “PROJECTO DO SÉCULO XXI”
KEO, liberdade de expressão para todos
Até final de Dezembro de 20013, cada pessoa na Terra está convidada a escrever e enviar uma mensagem
para os seus futuros descendentes. A mensagem pode ser escrita em qualquer língua com um tamanho
máximo de quatro páginas, permitindo a cada pessoa expressar os seus sentimentos, partilhar a sua vida, os
seus sonhos, os seus medos, as suas alegrias e as suas aspirações.
KEO, um presente das pessoas de hoje para as pessoas de amanhã
Todas as mensagens recebidas serão embarcadas a bordo do satélite KEO, sem qualquer forma de censura
para regressarem intactas daqui a muitos anos... O mesmo tempo que nos distância da aparição das primeiras
pinturas rupestres nas cavernas australianas, cerca de 50.000 anos
Para além das nossas mensagens, o satélite KEO levará presentes arqueológicos com símbolos e informações
para que os nossos futuros descendentes nos possam conhecer melhor, assim como, a nossa diversidade
cultural.
KEO, esperança para todos
Após o lançamento do satélite KEO para o espaço, todos nós – homens, mulheres e crianças do sec. XXI –
podemos consultar as mensagens, depois de estas serem tornadas anónimas: “O que é que disse?…você chefe
do povo africano, rapariga apaixonada, mãe de família, sábio japonês, poeta, e todos os outros? Você que
estás desempregado, você que é prémio Nobel, você que é deficiente, você que estás preso, …”
Ao partilharmos as nossas experiências (uma vez que após o lançamento do satélite KEO todas as
pessoas poderão consultar as mensagens através da Internet, já que estas ficarão acessíveis neste meio
depois de serem tornadas anónimas), ao entendermos as aspirações de cada um de nós, podemos
conhecer-nos melhor e, assim, viver em maior harmonia.
KEO, um projecto humanista, gratuito e sem qualquer influência politica, comercial ou religiosa.
Há já alguns anos que o projecto KEO beneficia do apoio de várias instituições (como a UNESCO, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês…), de empresas (como a EADS, a Arianespace, a Agência
Espacial Europeia…), de organizações internacionais e de todos aqueles que querem acreditar no futuro*.
À semelhança de grandes realizações que marcaram a história da Humanidade como as pirâmides do Egipto
ou a grande muralha da China, o Projecto KEO é um projecto colectivo, universal, portador da memória
das pessoas do século XXI para os futuros descendentes. Assim, ao serem testemunhos da nossa época
poderão se interrogar acerca da sua existência e sobre o destino da espécie humana e reinventar o mundo de
hoje. Todas as pessoas estão convidadas a participar gratuitamente neste grande projecto.
* KEO é uma associação sem fins lucrativos baseada na Lei Francesa de 1901. O projecto KEO é possível graças à colaboração das seguintes
instituições:
Parceiros técnicos: Aérospatiale-Matra, Agência Espacial Europeia, Arianespace, C.E.A, C.N.E.S, E.A.D.S, Ecole des Mines de Paris, Intespace,
Plasmon, Starcem, Sup’Aero.
Parceiros institucionais: Aliança Francesa, Comité Olímpico Internacional, Ministério dos Negócios Estrangeiros Francês, Museu da Civilização do
Quebec, UNESCO, Universidade Internacional do Espaço.
Parceiros para a comunicação: Académie de la Réunion, Babel@stal, Cité l’Espace de Toulouse, GTIE, Mikros Image, Orange (Command y Hutch),
Radio France Internationale, Science Réunion, Sipa Press, Touristra, Videonet.
Parceiros que apoiam a equipa: EFEC, Air France, Cabinet Laurent Cornon, Cabinet M. C. Guilbert, Carré Noir, JM Bruneau, Gom Propreté, Groupe
Bâton Rouge, Kaos, Marsh, SNA, Sokatel, VédiorBis/Expectra, Ville de Paris, Ville des Ulis.
Parceiros na área das Tecnologias de Informação: Cabinet Guy Mullier, Cable & Wireless, Lingway, FREE, Online.net

Para mais informações visite o endereço www.keo.org
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Deixe um testemunho para as gera‚ƒes do futuro

Pode enviar a sua mensagem:
Atrav€s da Internet: www.keo.org
Por correio: KEO - BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - Fran‚a
Dispƒe desde uma linha at€ quatro p„ginas A4 (6000 caracteres).
Para que os futuros descendentes fiquem a conhece-lo melhor, n…o se esque‚a de indicar:
. Nome (opcional): ………………………………………………………….
. Apelido (opcional): ……………………………………………………….
. Sexo: † Feminino / † Masculino
. Data de Nascimento (dia/m‡s/ano): †† / †† / ††††
. Nacionalidade: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
. Pa‰s onde reside: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
. Pa‰s de onde est„ a enviar a mensagem: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
. L‰ngua materna: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
. L‰ngua em que escreveu a mensagem: ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
. Morada (opcional, apenas se quiser ser contactado pela KEO):.........……............................................
. Profissão (opcional): ……………………………………………………….
. Hobbies (opcional): …………………………………………………………..

O projecto KEO convida todas as pessoas a participarem. A participa‚…o € gratuita e €
garantida a liberdade de express…o.
Todas as mensagens recebidas ser…o armazenadas a bordo do sat€lite sem qualquer tipo de
censura.
A data limite para a recolha de mensagens € 31 de Dezembro de 2013

ApŠs o lan‚amento do sat€lite KEO em 2013/14 , as mensagens recebidas ser…o tornadas
anŠnimas e disponibilizadas para consulta.
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