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Museu de Angra do Heroísmo promove acções pedagógicas 
 

 
O Museu de Angra do Heroísmo promove, no âmbito do 
Projecto Museu Educativo e em parceria com a Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, duas acções 
pedagógicas no âmbito da exposição de arte contemporânea 
Corpo Intermitente, patente no Museu de Angra do Heroísmo 
até ao dia 20 de Abril. 
 

Estas acções pedagógicas, anunciadas no dia da inauguração de 

Corpo Intermitente pelo curador da exposição, João Silvério, 

decorrem nos dias 29 de Fevereiro e 1 de Março tendo, qualquer 

uma delas, públicos-alvo distintos.  

 

No dia 29 de Fevereiro, o curador da exposição e o crítico de arte 

e autor de textos presentes no catálogo, Nuno Crespo, 

acompanham turmas do ensino secundário, das disciplinas de Filosofia e História da Arte, que fizeram a 

sua inscrição antecipada junto do Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo. No sábado, dia 1 de 
Março, a visita guiada é aberta ao público em geral e destina-se a todos os interessados, tendo início 

marcado para as 15h00 no claustro do Museu de Angra. 

 

Segundo João Silvério, partindo das propostas apresentadas na exposição da Corpo Intermitente, o 

objectivo destas visitas é traçar um panorama através da natureza plural, em termos das disciplinas 

artísticas, em que o desenho é um meio central. Dos temas e autores desta colecção, este breve percurso 

permitirá também identificar algumas das linhas principais que evidenciaram preocupações sobre 

problemas que atravessam as diferentes dinâmicas da criação contemporânea. 

 

O Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo tem vindo a receber professores, e respectivas 

turmas, que escolhem este equipamento cultural, quer para a visita à exposição Corpo Intermitente, quer 

a outras exposições, no sentido de leccionarem conteúdos do seu programa curricular. O Museu de Angra, 

por sua vez, entende esta vertente educativa como fundamental no relacionamento com os seus públicos e 

por este motivo tem vindo a incrementar a oferta de conteúdos culturais nesta área. Para mais informações 

acerca das actividades disponibilizadas pelo Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo, os 

interessados podem consultar a sua página na Internet em http://museu-angra.azores.gov.pt/. 
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