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NEWSLETTER

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO, numa 
parceria com o Centro Cirúrgi co de Coim-
bra e o Grupo Susiarte, traz à ilha Terceira 
a exposição Visões | o interior do olho hu-
mano, exibida já com assinalável êxito, no 
Museu Nacional de História Natural e de 
Ciência, em Lisboa, no Museu da Ciência 
da Universidade Coimbra, e ainda em ou-
tras instituições de natureza cultural por-
tuguesas e estrangeiras.

 A exposição, dividida em dois nú-
cleos expositivos passíveis de serem visi-
tados no Museu de Angra do Heroísmo, 
de 19 de setembro a janeiro, e, no Fórum 
Terceira, na Praia da Vitória, de 18 de se-
tembro a 25 de outubro, reúne um leque 
de fotografias da autoria de Robert van 
Velze, Rafael Nobre, Fabiana Rodrigues 
e Carla Santos, que aliam Arte e Ciência, 
constituindo um instrumento de comuni-
cação inovador. São histórias de suces-
so da medicina e oftalmologia portuguesa 
contadas num encontro de olhares, tes-
temunhado pela luz. Nestas imagens, os 
olhos falam da vida que existe no seu inte-
rior escondido, dando conta do ADN que 

herdaram ou das lesões que tiveram de 
enfrentar.

 O cirurgião António Travassos, pio-
neiro mundial no uso do vídeo 3D em ci-
rurgias oculares e reconhecido como um 
dos melhores cirurgiões oculares do mun-
do, estará presente no Museu de Angra 
do Heroísmo, no próximo sábado, 19 de 
setembro pelas 15h00, aquando da inau-
guração da referida exposição, apresen-
tando a comunicação em 3D Do Avatar 
ao bloco operatório. Na mesma, explica-
rá como a tecnologia 3D optimiza a cog-
nição espacial, revelando-se uma ajuda 
preciosa na área da oftalmologia por ga-
rantir o sucesso em operações altamen-
te delicadas.

O núcleo expositivo do Fórum Ter-
ceira inaugurará a 18 de setembro, pe-
las 11h00, apresentando além de três 
exemplares fotográficos de grandes di-
mensões, uma réplica em 3D de um olho 
humano. A inauguração contará com a 
presença do Eng.º Robert van Velze, que 
abordará o processo de captação de ima-
gens do interior do olho.

VISÕES | O INTERIOR DO OLHO HUMANO, 
no Museu de Angra do Heroísmo e no Fórum Terceira

Durante o período de vigên-
cia da exposição, o Serviço 
Educativo do Museu de  
Angra do Heroísmo assegu-
rará a realização de visitas 
orientadas aos núcleos expo-
sitivos para estabelecimentos 
de ensino e outras institui-
ções de natureza pedagógi-
ca, promovendo ações de di-
namização adequadas aos 
diferentes públicos. Estas ac-
tividades são de frequência 
gratuita, mas dependente de 
agendamento prévio, através 
do e-mail museu.angra.agen-
da@azores.gov.pt ou do tele-
fone 295 240 800.
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