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NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

EM RESULTADO DE UMA PARCERIA entre o 
Museu de Angra do Heroísmo e a Câma-
ra Municipal de Angra do Heroísmo, decor-
reu na passada quinta-feira, dia 22 de maio, 
a primeira edição do pedipaper Saber de 
Angra, através do qual se pretende dar a 
conhecer in loco o papel desempenhado 
por Angra nos Descobrimentos Marítimos, 
que fundamentou a sua inscrição na lista 
dos sítios Património Mundial, a 7 de de-
zembro de 1983.
Neste percurso didático pela zona clas-
sificada angrense, a cidade transforma-
-se num tabuleiro que inclui nove marcos 
de paragem, representativos da história de 
Angra do Heroísmo nos séculos XV a XVII, 
sobre os quais foram elaboradas fichas de 
informação, a que estão associados peque-
nos jogos de descoberta e exploração.
A sessão de testagem contou com a par-
ticipação de sete grupos de crianças da 

Saber de Angra na rua

Os roteiros e instruções 
necessários à realização do 
percurso didático Saber de 
Angra: Angra do Heroísmo_
Património Mundial serão 
disponibilizado on-line, 
nos sítios das instituições 
promotoras, podendo ser 
acedidos e utilizados pela 
comunidade escolar ou outros 
interessados a partir do mês 
de junho.
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EB1 Infante D. Henrique, que percorre-
ram a cidade acompanhados por moni-
tores responsáveis que as orientaram na 
resolução das fichas de exploração dos 
diferentes marcos ligados à fundação de 
Angra. Os roteiros contemplam ruas e 
espaços que não fazem parte dos circui-
tos habituais, de forma a que a organiza-
ção primitiva da cidade se torne eviden-
te, mediante um percurso dos caminhos 
que outrora ligavam os principais polos 
de funcionalidade de Angra.
Esta iniciativa inscreve-se no âmbito do 
programa de dinamização da exposição 
Património Mundial: do Mundo a An-
gra do Heroísmo, patente na Sala do 
Capítulo até 15 de junho, e com a qual 
o Museu de Angra do Heroísmo preten-
deu desenvolver uma reflexão sobre te-
mas, como a Herança, a Pertença e a 
Identidade.
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