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NEWSLETTER

A infância no Cinema no Museu de Angra do Heroísmo

A Direção Regional da Cultura, através do MUSEU DE 
ANGRA DO HEROÍSMO, apresenta no próximo sábado, 
23 de janeiro, pelas 15h00, o filme A invenção de Hugo 
Cabret, do realizador Martin Scorsese, dando por termi-
nado o ciclo de cinema A Infância no Cinema, iniciado em 
outubro de 2015, e que contou com a parceria do Cine-
-Clube da Ilha Terceira.

Baseado no bestseller de Brian Selznick, A Invenção 
de Hugo Cabret narra história de um órfão que vive em 
segredo nas paredes de uma estação de comboios de 
Paris e que, com a ajuda de uma amiga, procura a res-
posta para uma misteriosa ligação entre o seu falecido 
pai, o mal-humorado dono de uma loja de brinquedos 
e uma fechadura em forma de coração, cuja chave per-
mitirá ativar um homem mecânico. Concebido especial-
mente para público infantil, esta película constitui uma 
homenagem a George Méliès, Auguste e Louis Lumière e 
a todos os pioneiros da história do cinema. A apresenta-
ção da mesma estará a cargo de Ana Almeida que cha-
mará a atenção para aspetos da realização e comentará 
a articulação dos diferentes códigos accionados.

Coordenado por Carlos Bessa, membro da direcção 
do Cine-Clube de Angra do Heroismo, parceiro da ini-

ciativa, este ciclo de cinema insere-se no plano de di-
namização da exposição Mundo Pequenino | A infância 
entre 1890 e 1950, pelo que as películas seleccionadas 
são especialmente representativas de três dos núcleos 
temáticos da mesma. No caso de Aniki Bobó, apresen-
tado por Carla Ferreira, monitora do Serviço Educativo 
do MAH, destaca-se o modelo tradicional de educação, 
assente na doutrinação moral e na indiscutível autorida-
de do mestre, enquanto que Oliver Twist, de Roman Po-
lanski, comentado por Maria Manuel Velasquez, técnica 
superior do MAH, e A Invenção de Hugo, de Martin Scor-
sese, incidem respectivamente sobre o trabalho e o ócio 
infantis.

A exposição Mundo Pequenino | A Infância entre 
1890 e 1950, patente até 31 de janeiro na Sala do Capí-
tulo, parte de uma mostra de peças de vestuário, móveis 
e brinquedos pertencentes às coleções do Museu de An-
gra do Heroísmo ou temporariamente cedidas por parti-
culares e instituições, para dar a conhecer as profundas 
alterações introduzidas no conceito de infância, nas so-
ciedades ocidentais, durante as últimas décadas do sé-
culo XIX e primeiras do século XX, e que se consubstan-
ciam na Declaração dos Direitos das Crianças, de 1959.
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