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                         Oficinas de gravura  e pintura no Serviço Educativo do Museu de Angra  

Na passada semana, o Serviço Educativo do Museu de 
Angra do Heroísmo acolheu a fase final da oficina de 
linografia orientada pela professora Lurdes Deodato, na 
qual que participou a turma 7.º 5 da Escola Básica 
Integrada Tomás de Borba. 

Depois de terem visitado a exposição «O Desenho na 
Colecção Privada de Natália Correia» (Sala do Capítulo, 
5 de Dezembro de 2008 a 8 de Fevereiro de 2009) e 
estabelecido um primeiro contacto com obras de nomes 
marcantes do panorama artístico português, cada um 
dos alunos escolheu a obra sobre a qual iria 
desenvolver o seu trabalho. 

Posteriormente, e no contexto da sala de aula, foi feita uma 
primeira abordagem à técnica da gravura, elaborando-se 
collographs com recurso a materiais reciclados. De seguida, 
os alunos aprenderam a transferir os desenhos para a placa 
de linóleo e a manejar as goivas, de modo a preparar a 
matriz. Finalmente, e numa segunda visita ao Serviço 
Educativo do Museu de Angra, foram feitas as impressões, 
recorrendo a uma prensa centenária. 

O resultado desta oficina revelou-se surpreendente, quer 
pelo entusiasmo e espírito de cooperação evidenciados pela 
turma, quer pela qualidade de muitos dos trabalhos. Os 
jovens mostraram não só um bom domínio da técnica, que 
em muito se deve à orientação precisa e competente da 
professora Lurdes Deodato, mas também sensibilidade 
estética na sua abordagem ao desenho original. As gravuras 
executadas no decorrer desta actividade integrarão uma 
mostra colectiva de trabalhos realizados durante o ano 
lectivo, na disciplina de Educação Visual, na Escola Básica 
Integrada Tomás de Borba, de 19 a 25 de Junho, sendo 
depois expostas, durante o mês de Julho, no Serviço 
Educativo do Museu de Angra do Heroísmo. 

Ainda no corrente mês, teve também lugar no Serviço 
Educativo do Museu de Angra um ateliê de artes plásticas 
que explorou um quadro da artista Paula Mota, pertencente 
à colecção de Belas Artes da instituição. Em resultado deste 
ateliê, dirigido aos alunos da oficina de pintura da Escola 
Básica Integrada Tomás de Borba, coordenada pelas 
docentes Cristina Vasconcelos e Sónia Terra, foram criadas 
pequenas telas inspiradas naquela obra. 


