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1500 pessoas acorreram ao planetário digital instalado no Museu de 
Angra do Heroísmo 

 

Cerca de 1500 pessoas visitaram o planetário digital instalado na Sala do Capítulo do 
Museu de Angra do Heroísmo, de 16 a 29 de Maio. 

Enquanto o público em geral 
acorreu essencialmente du-
rante os fins-de-semana, as 
sessões de terça a sexta-feira 
foram preenchidas com cri-
anças e jovens de diversos 
jardins-de-infância e escolas 
básicas e secundárias dos 
concelhos de Angra e Praia 
da Vitória. As sessões, con-
duzidas pela Dr.ª. Patrícia 
Madeira, adequaram-se à 
faixa etária dos visitantes, 
simulando uma viagem pela 
galáxia, em que se ex-
puseram conhecimentos bá-
sicos de astronomia. 

 A deslocação deste pla-
netário móvel, pertencente ao 
Observatório Astronómico da Ribeira Grande, foi apoiada pelo Governo dos Açores/Secretaria 
Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos 
/Direcção Regional da Ciência, Tecnologia e 
Comunicações. 
Paralelamente, foram ainda realizadas visitas guiadas à 
exposição «Os Astros entre nós», presente na Sala de 
Destaques até 27 de Setembro. A mesma integra peças 
do espólio do Museu de Angra do Heroísmo e também 
de algumas colecções particulares que atestam a 
omnipresença dos astros no quotidiano, bem como o 
fascínio que os corpos celestes sempre exerceram no 
homem. 
 
Durante a tarde de terça-feira, 2 de Junho, teve lugar, 
no Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo, 
a abertura da exposição «Caixa de Pandora», 
organizadas pela Turma 2 do 12º ano da Escola Básica 
Integrada Tomás de Borba, a qual inclui trabalhos 
realizados pelos alunos da mesma, durante o ano 
lectivo 2008/2009, nos domínios da pintura, escultura, 
fotografia e vídeo. Ainda no âmbito da colaboração com 
as escolas, hoje, pelas 14h00, é inaugurado um Jardim de Endémicas, no espaço adjacente ao 
Serviço Educativo. O mesmo foi criado pela Turma B do 12º ano da Secundária Jerónimo 
Emiliano de Andrade, no âmbito da disciplina Área de Projecto. 


