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NEWSLETTER

A Direção Regional da Cultura, através do MUSEU DE 
ANGRA DO HEROÍSMO, promove, em parceria com o Cen-
tro Regional de Apoio ao Artesanato, o ateliê de tecelagem 
“Teias”, destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 15 
anos, que terá como monitora a artesã Eduarda Vieira. No 
mesmo, que será desdobrado em duas sessões idênticas, 
a decorrer a 15,16 e 17 e 22, 23 e 24 de julho, de forma a 
abranger um maior número de participantes, serão faculta-
dos conhecimentos sobre o ciclo da lã e transmitidas no-
ções básicas relativamente ao funcionamneto de diferentes 
tipos de teares, que permitirão a produção de pequenas pe-
ças decorativas e utilitárias. A participação é gratuita, mas 
dependente de inscrição prévia, através do mail museu.an-
gra.agenda@azores.gov.pt.

“Teias”: ateliê infanto-juvenil de tecelagem no MAH

14H00/17H00
SERVIÇO EDUCATIVO DO MAH

1ª SESSÃO 15/ 16/ 17 JUL

2ª SESSÃO 22/ 23/ 24 JUL
organização:

TEIAS
ATELIÊ INFANTIL DE TECELAGEM

•	Facultar	conhecimentos	sobre	o	ciclo	da	lã;	

•	Proporcionar	noções	básicas	relativamente		
ao	funcionamento	de	diferentes	tipos	de	teares;

•	Reconhecer	valor	ao	trabalho	artesanal,	
promovendo	a	consciência	do	esforço	e	
conhecimentos	inerentes	ao	seu	exercício;	

•	Produzir	objetos	utilitários	e	decorativos	
	em	tecelagem.

Formadora:	Eduarda	Vieira,	artesã

Público-alvo:	2	grupos	de	12	crianças		
dos	6	aos	15	anos	(1	grupo	por	sessão)

Participação	gratuita,	mas	dependente		
de	inscrição	prévia	através	do	e-mail		
museu.angra.agenda@azores.gov.pt		
ou	do	telefone	295	240	800

Esta atividade decorre de um acordo de colaboração 
entre o Centro Regional de Apoio ao Artesanato e o Mu-
seu de Angra do Heroísmo, mediante o qual serão realiza-
dos, no Serviço Educativo deste Museu, ateliês nas áreas 
de tecelagem, bordado a branco, cerâmica e olaria, com a 
participação de artesão locais, de forma a promover a re-
criação destes conteúdos culturais, que pertencem à socie-
dade açoriana e que são expressão identitária do patrimó-
nio regional.

De forma a contextualizar histórica e socialmente as ati-
vidades artesanais referidas, o conteúdo programático de 
cada ateliê será articulado com o plano de exposições vi-
gente no Museu de Angra do Heroísmo e assentará numa 
exploração de peças que integram o espólio da mesma. 
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