APITA O COMBOIO

“2021, ano europeu dos transportes ferroviários” constituiu a oportunidade
para aprendizagem e de reforço da parceria existente entre o Agrupamento de Escolas
Morgado de Mateus, o Espaço Miguel Torga e Museu da Vila Velha de Vila Real. Em
terras nortenhas, o comboio tem sido um meio de transporte e de comunicação que
trouxe benefícios às gentes das cidades e das zonas rurais, abraçando a
transmontaneidade de memórias e de história, unindo geografias diversificadas,
diluindo contrastes e contribuindo para uma melhor qualidade de vida.
Apesar de ser um invento do século XIX, transformou-se na aposta do século
XXI. As alterações climáticas criam a tendência para o abandono do automóvel e do
avião e para uma valorização da rede ferroviária. As cidades estão a reorganizar-se,
requalificando os seus espaços e contando com esta forma de transporte mais
sustentável. Tratar o tema na escola significa informar e exercer influência positiva
sobre os nossos alunos.
APITA O COMBOIO esteve presente ao longo do ano letivo como tema popular
inspirador para desenvolver conhecimento e experiências artísticas, dando a conhecer
a História e preparando os alunos para esta realidade ambiental. O desafio feito pela
biblioteca escolar, que é a estrutura que coordena esta parceria, tem um matiz
pedagógico transversal, com potencial multidisciplinar e aqui mostra-se a vertente
predominante artística, capaz de se visionar numa sala de exposições. Considerando

que se vive uma época atípica, a mostra apresentada é a consequência de muito
esforço, empenho, resiliência e criatividade que caracterizam a identidade deste
agrupamento e a personalidade torguiana.
O Espaço Miguel Torga e o Museu da Vila Velha de Vila Real acolheram as
exposições resultantes deste trabalho, em outubro e novembro de 2021. A inauguração
da exposição realizada no Museu da Vila Velha de Vila Real contou com a presença dos
senhores vereadores do Pelouro da Educação e do Pelouro da Cultura da Câmara
Municipal de Vila Real. O repositório web proporciona o acesso a toda a informação.
https://apitaocomboiomm.blogspot.com/
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