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PRIMAVERA NO MUSEU continua...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde o dia 25 de Março que no Museu de Angra do Heroísmo se celebra a chegada da Primavera 
com um pacote de actividades designadas Primavera no Museu. A procura verificada originou o 
prolongamento desta oferta até ao dia 4 de Abril. 
 
O Museu de Angra do Heroísmo vive, por estes dias, uma azáfama de cores e sons muito característicos 

da Primavera, criados por artistas de palmo e meio, em ateliês plenos de criatividade e boa disposição. 

O ateliê Mil Mãos, que consubstancia uma actividade criativa a partir da exposição Corpo Intermitente, 

da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, patente no Museu de Angra do Heroísmo, e o 

ateliê Vem pintar comigo!, cuja actividade é desenvolvida aos pares, utilizando digitintas, têm reunido 

muitos grupos à sua volta, resultando em painéis e criações nos quais se vive verdadeiramente a 

Primavera.   
 

Para breve está a comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 18 de Abril, 

cujos objectivos principais são ajudar a compreender a integração dos monumentos nos espaços que os 

envolvem e sensibilizar os grupos participantes para a diversidade do património cultural, promovendo a 

sua protecção e a sua conservação. 

Para o dia 23 de Abril, o Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo prepara o Dia Internacional 
do Livro. Esta actividade, direccionada para os mais novos, pretende promover a leitura como factor de 

desenvolvimento individual e oferecer o contacto com a leitura em espaços não convencionais como é o 

caso de um Museu.  

 

Para mais informações sobre os eventos promovidos pelo Serviço Educativo do Museu de Angra do 

Heroísmo, poderá consultar o sítio deste Museu no endereço http://museu-angra.azores.gov.pt. Esta 

página disponibiliza, ainda, uma Agenda que é actualizada sempre que se regista uma marcação, 

podendo servir de ponto de partida para uma contacto mais orientado e produtivo com a coordenadora do 

Serviço Educativo. 

 


