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O MUSEU DE ANGRA teve em 2013 uma afluência recor-
de, acolhendo 27.372 visitantes, mais de 56% do que 
os recebidos em 2012, ano que obtivera já o maior índi-
ce de frequências registado até à data. Este boom de vi-
sitantes fica a dever-se a uma programa de dinamização 
centrado numa extensão dos conteúdos inerentes às ex-
posições temporárias e de longa duração, promovidas 
pela instituição. A natureza diversificada e sistemática 
das ações de dinamização realizadas permitiu alcançar 
novas tipologias de público e fidelizar um núcleo con-
sistente de frequentadores, que, nalguns casos, funcio-
nam como uma bolsa de voluntários que colabora com 
o Museu de Angra do Heroísmo na realização dos vá-
rios eventos.

A par de um trabalho diário de receção de grupos 
escolares ou ligados a instituições culturais e de solida-
riedade social, que realizam visitas orientadas às diferen-

tes exposições e ateliês pedagógicos relacionados com 
as mesmas, o Museu tem vindo a desenvolver ativida-
des de fim-de-semana que incluem ateliês pedagógicos, 
mostras de fotografia, ciclos de cinema, conferências, 
workshops de dança, espetáculos de natureza vária e vi-
sitas orientadas dentro e fora da instituição

Paralelamente, o aproveitamento das sinergias dis-
poníveis a nível local e regional levou a que o raio de 
ação do Museu de Angra do Heroísmo ultrapassasse 
as suas limitações físicas e desse seguimento a um pro-
jeto de divulgação do património cultural, que se inspi-
ra no princípio da cooperação entre entidades e institui-
ções públicas e privadas, que conduziu à realização de 
três exposições fora de portas: Dinossáurios no Forum 
Terceira, Dinossáurios na Fábrica da Baleia do Por-
to Pim e Rumo ao Sul: instantes de Jazz, desenvolvi-
da no Clube de Oficias da Base Aérea n.º4.

Museu de Angra do Heroísmo, um Museu Vivido
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