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NEWSLETTER

A infância no Cinema no Museu de Angra do Heroísmo

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO dá início, no 
próximo sábado, 31 de outubro, a um ciclo de ci-
nema intitulado A Infância no Cinema, projetando, 
no auditório do MAH, o filme Aniki Bobó, de Manuel 
de Oliveira.

Coordenado por Carlos Bessa, membro da dire-
ção do Cine-Clube da Ilha Terceira, parceiro da ini-
ciativa, esta atividade educativa insere-se no plano 
de dinamização da exposição Mundo Pequenino | 
A infância entre 1890 e 1950, pelo que as pelicu-
las selecionadas são especialmente representativos 
de três dos núcleos temáticos da mesma. No caso 
de Aniki Bobó, apresentado por Carla Ferreira, mo-
nitora do Serviço Educativo do MAH, destaca-se o 
modelo tradicional de educação, assente na doutri-
nação moral e na indiscutível autoridade do mestre, 
enquanto que Oliver Twist, de Roman Polanski, e 
A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese, a pro-

jectar em novembro e janeiro, incidem respectiva-
mente sobre o trabalho e o ócio infantis.

Em Aniki Bobó são representadas as aventuras 
e os amores de rapazes de baixa condição da cida-
de do Porto, fazendo-se uma invocação da infância 
da década de quarenta, no auge da Segunda Grande 
Guerra e em pleno regime fascista de Oliveira Salazar.

A exposição Mundo Pequenino | A Infância en-
tre 1890 e 1950, patente até 31 de janeiro na Sala do 
Capítulo, parte de uma mostra de peças de vestuá-
rio, móveis e brinquedo pertencentes às coleções do 
Museu de Angra do Heroísmo ou temporariamente 
cedidas por particulares e instituições, para dar a co-
nhecer as profundas alterações introduzidas no con-
ceito de infância, nas sociedades ocidentais, duran-
te as últimas décadas do século XIX e as primeiras do 
século XX, e que se consubstanciam na Declaração 
dos Direitos da Criança, de 1959.
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