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Actividades do Serviço Educativo do Museu de Angra  

A abertura das instalações do Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo 
ocorrerá em Dezembro. Encontra-se na sua fase final o processo de adaptação de 
edifício da antiga fábrica de tabaco Âncora às funções que irá desempenhar futuramente.  

Entretanto, funcionou já no referido espaço um atelier 
de expressão plástica, dinamizado pelos alunos do 
CRER I e II da Secundária de Angra, que depois de 
terem visitado a exposição Bower Hat, aproveitaram 
figuras de insectos e flores dos quadros de Vera 
Bettencourt para decorar o mobiliário destinado ao 
espaço infantil do Serviço Educativo. 

Paralelamente, têm 
sido dinamizadas as 

exposições temporárias patentes neste Museu: Máquinas 
Fotográficas e Arte Contemporânea: Ultimas Aquisições. Na 
primeira, foi recriado um estúdio fotográfico antigo em que há a 
possibilidade de se encenarem poses com a ajuda de adereços, 
que remetem para a atmosfera do início do século passado. As 
fotografias são depois usadas como ponto de partida para um 
exercício de escrita criativa. A exposição de arte contemporânea 
foi visitada por turmas de vários estabelecimentos de ensino 
secundário profissional e também pelos alunos do Curso de 
Guias da Natureza da Universidade dos Açores. Além da das 
informações recolhidas durante a visita, os visitantes têm 

oportunidade de 
aprofundarem o 
estudo das obras 
expostas, mediante a consulta de um Cd-Rom, 
onde estão compiladas informações sobre os 
autores presentes na mostra. Este e outros 
materiais de apoio às diferentes exposições estão 
disponíveis on line, numa nova entrada criada para 
o efeito, na rubrica Museu Educativo, do sítio do 
Museu de Angra. 

Os professores interessados nas actividades podem 
agendar a sua visita telefonicamente ou através do 

endereço electrónico: ana.ls.almeida@azores.gov.pt . 

A horta pedagógica e o jardim continuam a ser trabalhados pelos meninos do Carrocel, cujos 
esforços podem ser acompanhados, consultando o endereço electrónico da RTP Açores, que 
realizou um programa sobre as actividades que estão a ser implementadas pelo Serviço 
Educativo:http://ww1.rtp.pt/acores/index.php?article=5197&visual=3&layout=10&tm=6 . 


