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NEWSLETTER

Tratar da Saúde no Museu de Angra do Heroísmo

A Direção Regional da Cultura, através do 
MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO, desenvol-
ve no mês de janeiro um conjunto de iniciativas 
de educação para a saúde, mediante o esta-
belecimento de parcerias com entidades pri-
vadas locais que se disponibilizaram para tal 
efeito. Com este programa, a instituição reafir-
ma o seu propósito de complementar de for-
ma prática e pedagógica os conteúdos abor-
dados nas suas exposições. A opção pela 
áreas da saúde ocular e oral, explicam-se pelo 
facto do MAH apresentar até 31 de janeiro, na 
Sala Dacosta, a exposição Visões | o Interior 
do Olho Humano, mostra fotográfica de pato-
logias oculares, e, na Sala do Capítulo, a expo-
sição Mundo Pequenino | a Infância entre 1890 
e 1950, que explicita o processo de formação 
do paradigma de infância moderno.

No próximo sábado, 16 de janeiro, pelas 
15 horas, terá lugar uma sessão de informa-
ção sobre erros refrativos, complementada por 
um rastreio oftalmológico gratuito, a realizar 
pela Optiangra. Na comunicação, o médico of-
talmologista João Pedro Cardoso explicitará a 
origem e caraterísticas dos erros de refração 

que afetam a forma como a luz atravessa as di-
ferentes estruturas do interior do olho humano, 
interferindo na nitidez da imagem que se forma 
na retina, configurando casos de miopia, hiper-
metropia, astigmatismo e presbiopia.

A 22 e 29 de janeiro, das 16h00 às 17h30, 
decorrerá uma ação de rastreio ocular destina-
da a grupos escolares, realizada também pela 
Optiangra. De 19 a 28 de janeiro, serão promo-
vidas sessões de esclarecimento e rastreio so-
bre saúde oral da responsabilidade da Medi-
cangra, para crianças dos 4 aos 9 anos. 

As atividades são de frequência gratuita, 
mas dependentes de inscrição prévia através 
do telefone 295 240 800 ou do mail museu.an-
gra.agenda@azores.gov.pt.

O programa encerrará a 30 de janeiro com 
uma comunicação a realizar pela Dr.ª Carla Vi-
las Boas, da clínica Medicangra, que guiará 
uma viagem introspetiva pela boca, descobrin-
do a beleza escondida no interior dos dentes.
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