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NEWSLETTER

Mundo Pequenino: nova exposição do MAH 
com a infância por tema

A Direção Regional da Cultura, através do 
MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO, inaugu-
ra, no próximo sábado, dia 3 de outubro, pe-
las 15h00, a exposição “Mundo Pequenino: a 
infância entre 1890 e 1950”. Patente até 31 
de janeiro, na Sala Dacosta, a mesma parte 
de uma mostra de peças de vestuário, mó-
veis e brinquedos, pertencentes às coleções 
do Museu de Angra do Heroísmo ou tempo-
rariamente cedidas por particulares e institui-
ções, para dar a conhecer as profundas alte-
rações introduzidas no conceito de infância, 
nas sociedades ocidentais, durante as pri-
meiras décadas do século XX, e que se con-
substanciam na Declaração dos Direitos das 
Crianças, de 1959.

Articulada em três núcleos expositivos, 
“Nascer e sobreviver”, “Crescer” e “E o fim 
da infância”, a exposição “Mundo pequenino” 
explicita o processo de instauração do para-
digma de infância característico da moder-
nidade, apontando as melhorias implemen-
tadas ao nível da alimentação, cuidados de 
higiene, saúde, conforto, atividades lúdicas e 

educação infantis e dando conta do reflexo 
de tais alterações ao nível local.

A par de uma visita orientada por Maria 
Manuel Velásquez Ribeiro, técnica superior 
do Museu de Angra do Heroísmo, que comis-
sariou a exposição, a inauguração integrará a 
apresentação da obra de literatura infanto-ju-
venil Entre Castelos, de Carlos Bessa, autor 
do texto, e Diogo Bessa, ilustrador. A mesma 
estará a cargo de Jorge A. Paulus Bruno, di-
retor do MAH, seguindo-se-lhe uma leitura de 
um dos contos do livro, à maneira dos narra-
dores tradicionais, pelo ator Valter Peres.

Partindo de uma narrativa principal que 
tem como motor de ação uma viagem fami-
liar por terras do norte duriense, a obra En-
tre Castelos entrelaça no fluir narrativo pe-
quenas histórias que refletem os saberes, 
interesses e experiências dos diferentes par-
ticipantes nesta aventura intergeracional, in-
tercalando incursões pela contemporanei-
dade, com deambulações por episódios do 
passado histórico, filtrados pelo filtro morali-
zador da lenda.

Carlos Bessa, autor de 
vários livros de poesia 
e com trabalhos publi-
cados na área da crítica 
de arte e literatura, es-
treia-se na ficção com 
esta obra para um públi-
co mais novo. 

Diogo Bessa, jovem de-
signer do Porto, embo-
ra natural dos Açores, 
mostra neste livro um 
pouco do seu trabalho, 
que se tem dividido en-
tre a ilustração e outro 
tipo de trabalhos grá-
ficos.

01.out.2015


