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PROJETO POSTAL TORGA 

Fevereiro – junho 2007  

Setembro de 2007  

 

O QUE É O PROJETO POSTAL TORGA? 

O Projeto Postal Torga aposta: 

• no intercâmbio entre escolas e Museu do Douro;  

• na preparação de uma rede de leitura tendo como ponto de partida a poesia de Miguel 

Torga;  

• na promoção da leitura e do prazer de ler (e mexer) em livros; 

• na utilização do correio eletrónico e do correio tradicional;  

• na promoção de circuitos a locais de interesse na obra deste escritor.  

 

Como se participa no PROJETO POSTAL TORGA? 

 

• O serviço educativo enviará, entre 12 de fevereiro e 17 de maio, palavras (ou conjuntos de 

palavras) que pertencem a um poema de Miguel Torga.  

• Este “poema mistério” só se conhecerá no fim das trocas entre Museu, alunos e professores 

envolvidos. Será que o descobrirão até lá? 

• Por cada palavra enviada os alunos deverão consultar uma antologia da poesia de Miguel 

Torga e procurar frases de poemas onde encontram a palavra.  

• Devem transcrever as frases, indicando, obrigatoriamente, o nome do poema no qual 

encontraram a palavra ou conjunto de palavras. 

• As frases têm também de estar identificadas com o primeiro e último nome do aluno que a 

encontrou. 

• Alunos e Professores procedem ao envio para o e-mail do Museu do Douro.  

• O Museu do Douro recebe as diferentes frases dos alunos de diferentes escolas.  

• O Museu do Douro realiza a troca da informação entre escolas: todas as frases encontradas 

serão enviadas, sequencialmente, para todas as escolas participantes. 

• Este será o funcionamento da rede nas datas indicadas no esquema. 
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Na 1ª semana de junho o Museu do Douro envia os resultados deste intercâmbio e o “poema 

mistério” 

 

 

 

(A data das respostas é a data limite para enviar as frases com as palavras encontradas para o 

Museu do Douro. Consoante a disponibilidade de alunos e professores, as respostas podem ser 

remetidas em data prévia). 

 

Circuitos Patrimoniais 

 

As visitas aos locais de interesse não são obrigatórias. São complementares ao processo de troca. 

Podem ser solicitadas para os meses de abril e maio de 2007 e entre setembro e outubro de 2007 

ao serviço educativo. Todos os circuitos serão acompanhados por elementos do serviço 

educativo.    

 

Como se avalia o Projeto Postal Torga? 

 

Este é um projeto experimental para a criação de uma rede de intercâmbio entre o Museu do 

Douro, Alunos e Professores. A avaliação do Projeto assentará no interesse dos envolvidos 

continuarem a construção desta rede. A rede pode solidificar-se, e, alargar-se, com um outro 

tema, sempre em torno de palavras que o correio transporta.  

 

E em setembro de 2007… 

No âmbito do tema deste projeto, em setembro, realizam-se as rogas do Serviço Educativo com 

crianças e jovens de diferentes pontos do país.  

 

 

 
 

Museu do Douro 

Data de envios 

Alunos e Professores 

Data de respostas 

12 de fevereiro  01 de março 

05 de março 15 de março 

19 de março 12 de abril 

16 de abril 26 de abril 

30 de abril  10 de maio 

14 de maio 31 de maio 

1ª semana de junho  

Envio de todos os resultados pelo Museu 

do Douro.  

 


