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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO 
promove, a 22 e 23 de fevereiro, a 
segunda edição da atividade Outras 
músicas / Outras danças, desta 
vez dedicada ao samba.
No primeiro dia, sábado, das 14h00 
às 17h00, decorrerá um workshop 
orientado pelo formador Emanuel 
Rodrigues, em que será feita uma 
abordagem aos principais passos e 
sequências do samba de salão. A 
frequência tem um custo de 10€ por 
participante, devendo as inscrições 
ser feitas até ao dia 20 do presen-
te mês, através do telefone 295 240 
800 ou do e-mail museu.angra.agen-
da@azores.gov.pt.
No dia 23, no auditório/bar do Mu-
seu de Angra do Heroísmo, a partir 
das 15h00, decorrerá uma tarde dan- 
çante, com a participação de Clau-
diana Cau e Pingo Grapiuna. O pre-
ço de entrada é de 5€.
O samba deriva de um tipo de dan-
ça, de raízes africanas, surgido no 
Brasil e considerado uma das prin-
cipais manifestações culturais po-
pulares brasileiras. Enquanto géne-
ro musical, é entendido como uma 

expressão musical urbana do Rio de 
Janeiro, então capital do Brasil Impe-
rial, onde chegou durante a segun-
da metade do século XIX, levado por 
negros oriundos do sertão baiano. 
Originalmente, a dança é acompa-
nhada por pequenas frases melódi-
cas e refrões de criação anónima, ali-
cerces do samba de roda nascido no 
Recôncavo Baiano que, em 2005, se 
tornou Património da Humanidade. 
Esta atividade integra-se no progra-
ma de dinamização da exposição 
Património Mundial | do Mundo a 
Angra do Heroísmo, ocorrendo no 
âmbito das atividades associadas ao 
Carnaval. 
O Serviço Educativo desenvolverá, 
no sábado, uma atividade paralela, 
de frequência gratuita, destinada às 
crianças que acompanhem os pares 
inscritos no workshop, em que serão 
construídas e decoradas máscaras 
carnavalescas.
A primeira edição de Outras Músi-
cas / Outras danças, dedicada ao 
Kizomba, ocorreu a 16 e 17 de no-
vembro, tendo como monitor Hum-
berto Furtado.

Samba-se no MAH
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Dia 22, sábado, 14h00 / 17h00 
Workshop orientado pelo formador  
Emanuel Rodrigues. Inscrições até  
ao dia 20 do presente mês, através 
do telefone 295 240 800 ou do e-mail 
museu.angra.agenda@azores.gov.pt.                                                                                                                                          
Custo de inscrição: 10€
Dia 23, domingo, a partir das 15h00
Tarde dançante com a participação  
de Claudiana Cau e Pingo Grapiuna.
Serviço de bar                                                                                                                                              
Entrada: 5€


