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Angra do HeroísmoMuseu

Oásis by Nuno Sá | Wildlife Photography 
também no Fórum Terceira
O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO inaugura no próximo 
dia 31 de julho, no Fórum Terceira, uma extensão da mostra 
de fotografia subaquática Oásis by Nuno Sá | Wildlife Photo-
graphy, atualmente em exposição no adro da Igreja de Nos-
sa Senhora da Guia e na Sala do Capítulo, com assinalável 
sucesso junto do público.

Composta por fotografias subaquáticas em grande for-
mato, esta mostra logra apresentar simultaneamente, em 
Angra do Heroísmo e na Praia da Vitória, a obra do mais 
premiado dos fotógrafos de natureza portugueses, espe-
cializado em vida selvagem marinha, cujas imagens têm tido 
um papel decisivo na promoção das ilhas dos Açores em 
revistas, exposições e feiras de turismo, a nível nacional e 
internacional.

Durante a manhã de 31 de julho, a partir das 10h00, e 
na segunda semana de setembro, o Serviço Educativo do 

Museu de Angra do He roísmo promoverá visitas orientadas 
e outras atividades pedagógicas destinadas a jardins-de-in-
fância e escolas do concelho da Praia da Vi tória em que, de 
uma forma prática e divertida, se explicitam as particulari-
dades das espécies marinhas fotografadas, alertando para 
a necessidade de manter o equilíbrio dos ecossistemas em 
que se inserem.

A extensão da exposição Oásis by Nuno Sá | Wildli-
fe Photography ao Fórum Terceira dá seguimento a uma 
parceria existente entre o Museu de Angra do Heroísmo e 
o Grupo Susiarte, que se inspira num princípio de coope-
ração entre o serviço pú blico e o sector privado e se con-
substanciou já em outras três exposições patentes no mes-
mo espaço comercial da Praia da Vitória: Dinossáurios no 
Fórum (2013), Computa dores e Memória (2012) e Máqui-
nas de Escrita (2011).
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