
Postais de Casa: Uma troca Europeia que te 
conecta através do continente

Passos opcionais: Participa nos workshops presencialmente ou 
online ( faz o download dos modelos, envia-nos as fotografia dos 
postais que fizeste e tem acesso aos eventos online em: www.
amateo.org/postcards-from-home)

*O teu postal será partilhado com um participante de outro país 
(o teu parceiro). Postcards from Home também será partilhado 
em anonimato com aqueles que participem nos workshops em 
Maribor.

Postais de Casa faz parte do projeto “Connecting the 
unexpected”  de Amateo, que irá integrar workshops 
criativos ao vivo e no formato digital em Galway, Irlanda 
(novembro) e em Maribor, Eslovénia (maio de 2021).

O que é que te tem feito sentir em casa ultimamente?

Talvez algo ou alguém que faça parte do espaço onde vives, ou 
até do ambiente que te rodeia. Adoramos partilhar as nossas 
experiências e diferentes noções de casa- especialmente 
em tempos como estes- e conectar-nos com outras pessoas 
e lugares, enquanto que para já não o o podemos fazer em 
pessoa.

Estamos a convidar pessoas de todas as idades e de toda 
a Europa a enviar três postais de casa, que contenham o 
seguinte:

- O que é que casa significa para ti neste momento / Casa é...

- Uma memória de casa/ Casa foi…

- Sonho de uma casa no futuro/ Casa será… 

Podes expressar-te da forma que quiseres - apenas com 
algumas palavras, um poema, uma fotografia ou imagem , uma 
música e até podes trocar postais digitais com o teu parceiro.

Participa 
Passo 1: Envia um postal para: “GALWAY, Irlanda” antes de 15 
de novembro de 2020*.
Deves incluir o teu nome e morada de modo a obteres uma 
resposta (!) e também a tua resposta a: Casa é…

Passo 2: Receber um postal de outro país europeu através de 
Galway e um presente da Capital Europeia da Cultura.

Passo 3: Continua a trocar os teus postais e comentários.

Receberás um postal de outro país europeu e também um 
presente de Galway.

Envia um postal para Galway, European Capital of Culture

Continua a trocar postais com o teu parceiro em 
dezembro e janeiro.

Conecta-te também através de workshops criativos, de modo a expressares e 
partilhares as tuas experiências durante o inverno nos teus postais de casa.

http://www.amateo.org/postcards-from-home
http://www.amateo.org/postcards-from-home


• Imprime.
• Dobra pelas linhas de pontos.
• Recorta e cola as partes de trás uma com a outra, 

criando assim o teu postal.
• Adiciona os teus detalhes ou então usa um postal 

à tua escolha. (Não te esqueças de incluir todos os 
detalhes nomeados em baixo) 

• Casa é... podes responder com um texto, poema, 
desenho ou uma fotografia

Participa 
Ao enviares o teu postal, concordas que este será 
partilhado com um participante de outro
país que será o teu parceiro de postais. 
 
Terão depois que partilhar mais dois postais: 
1. Casa foi... (dezembro/janeiro) 
2. Casa será... (fevereiro/março) 
 
Os postais enviados serão partilhados em anónimo com 
aqueles que participem nos
workshops em Maribor (maio), servindo apenas como 
inspiração.

Nome:

Morada: 

Casa é...

Instruções:

Galway 2020 Volunteer Hub  
The Cornstore 
Middle Street 
Galway, Ireland  
H91 K8YV 
Irlanda


