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               Museu Verde: novidades da horta e do jardim 
 
Desde Outubro que o Museu de Angra do 
Heroísmo mantém uma horta pedagógica 
e um jardim que são cultivados pelos 
meninos do Carrocel, um infantário que 
lhe fica próximo. Com regularidade, 
crianças entre os 3 e os 10 anos visitam 
as instalações do Serviço Educativo e 
manuseiam terra e sementes, vasos, 
bolbos e plantios e o seu esforço e 
dedicação é já visível nas flores que 
começam a despontar e nas culturas que 
começam a desenvolver-se.  
 
Enquanto cavam, mondam e semeiam, os 
meninos são muitas vezes surpreendidos 

pela presença de pequenos animais: as minhocas são já reconhecidas como amigas, bem como 
as abelhas; os pombos são menos bem-vindos e foi preciso criar espantalhos para os dissuadir de 
se banquetearem na horta. As actividades práticas são alternadas com pequenas aulas, em que, 
recorrendo a animações, se transmitem informações sobre os diferentes ciclos naturais. 
 

Um grupo de alunos do 12.º ano da Secundária Jerónimo 
Emiliano de Andrade deu também o seu contributo para 
tornar mais verde o Museu de Angra do Heroísmo, plantando 
um jardim de endémicas, no âmbito da disciplina Área de 
Projecto. As plantas, escolhidas em função da sua 
adaptabilidade ao espaço existente, foram disponibilizadas 
pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário de Angra do 
Heroísmo que também assessorou tecnicamente o projecto. 
Está a ser elaborada 
uma pequena ficha que 
identificará os diferen-
tes espécimes e os ca-
racterizará de forma 
breve, para que os 
frequentadores do Ser-
viço Educativo possam 
depois ser capazes de 
as reconhecer, quando 
integradas no seu 

ecossistema. 
 
Recentemente, o jardim foi enriquecido com uma outra 
planta que, apesar de não ser endémica, se liga à história 
dos Açores: o pastel. Trata-se de uma tintureira introduzida 
pelos colonos flamengos, no início do povoamento, de cujas 
folhas se extraía um corante azul exportado para o Norte da 
Europa.  


