
NOVA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

A Festa do Jazz
15 anos de ANGRAJAZZ,
fotografia de Jorge Monjardino                            
Sala Dacosta, 4 de out a 12 jan
O ANGRAJAZZ volta ao Museu através des-
ta exposição do fotógrafo terceirense Jorge 
Monjardino, que apresenta uma seleção de 
fotografias dos muitos músicos que têm 
tocado ao longo das várias edições deste 
festival. São fragmentos que fazem parte da 
história do ANGRAJAZZ, que nos impressio-
nam pela sua beleza, emotividade e qualida-
de artística.

EVENTOS

Inauguração da exposição
A Festa do Jazz 
15 anos de ANGRAJAZZ,
fotografia de Jorge Monjardino
Sala Dacosta, 4 de out, 18h00

Robôs no Museu
12 de out, 15h00
Demonstração de construção 
e programação de robótica, 
exibição de protótipo pelo 
Núcleo de Robótica e Enge-
nhos MINDSTORMS, monitor 
Alexandre Neves.

SERVIÇO EDUCATIVO

Assentar o Verso
26 e 27 de out, 15h00
Versos de Natália Correia são 
o ponto de partida para este 
ateliê em que, recorrendo à 
técnica de decoupage, se 
recuperam móveis em desuso, 
transformando-os em poemas 
concretos. Ateliê integrado no 
programa de celebrações do 
ano “Natália, uma mulher fora 
do seu tempo”.



O sentido dos sons
• Visita orientada à exposição e exploração das diferen-

tes emoções expressas pelos músicos retratados; 
• Associação entre sonoridades e ritmos e a expressão 

de emoções;
• Construção de instrumentos a partir de materiais reci-

clados e exploração da sua sonoridade.

Publico alvo: pré-escolar.

ATELIÊS PARA GRUPOS ESCOLARES 

Consultar o sítio do Museu de Angra para aceder a outras ações de dinamização das exposições 
de longa duração e reservas, passíveis de serem realizadas quando solicitado:  
http://museu-angra.azores.gov.pt/museu-educativo.html.

Visitas orientadas e frequência de ateliês dependentes de agendamento prévio via telefone  
295 240 809 ou através do mail ana.ls.almeida@azores.gov.pt.

As cadeiras do MAH 
Visita transversal a vários espaços do Museu de Angra 
do Heroísmo, nomeadamente ao antigo refeitório do 
convento de São Francisco, ao coro da igreja de Nossa 
Senhora da Guia e à exposição Do Mar e da Terra... uma 
história no Atlântico, de forma a explorar os diferentes 
tipos de cadeiras e assentos existentes nos mesmos, as 
suas caraterísticas distintivas, a sua funcionalidade e as 
implicações sociais do seu uso.    

A Toque de Música
• Audição de pequenos solos de jazz;
• Contextualização histórica do jazz;
• Visita orientada à exposição, referenciando os 14 anos 

do ANGRAJAZZ;
• Criação de espanta espíritos inspirados na obra de 

Matisse sobre o jazz.

Publico alvo: adaptável em função da faixa etária.

DINAMIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO  
A FESTA DO JAZZ | 15 ANOS DE ANGRAJAZZ, FOTOGRAFIA DE JORGE MONJARDINO

serviço educativo


