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NOTA DE IMPRENSA

fevereiro

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de An-
gra do Heroísmo e da Biblioteca Pública e Arquivo Regio-
nal Luís da Silva Ribeiro apresenta, de 11 de fevereiro a 9 
de junho, a Exposição de Dinossáurios, especialmente 
dedicada ao público infantojuvenil.

Aquando da inauguração, a decorrer pelas 14h30, terá lu-
gar uma visita orientada que, de uma forma prática e di-
vertida, aplica conceitos básicos de paleontologia, dando 
a conhecer alguns dos hábitos e características destes 
seres fascinantes. 

Esta atividade é complementada pelo ateliê infantil, Di-
nosábio, em que cada um dos participantes construirá 
um livro em que poderá registar informações recolhidas 
sobre os seus espécimes favoritos e compilar diferentes 
propostas de atividades lúdicas associadas a esta temáti-
ca; bem como pela “Hora do Conto”, às 16:00, com Ana 
Janeiro do Couto, de entrada livre.

A visita orientada decorre em regime de livre acesso, es-
tando a participação no ateliê limitada a 12 crianças, en-
tre os 5 e os 12 anos. As inscrições podem ser efetuadas 
pelo telefone 295 240 800 ou através do mail museu.an-
gra.agenda@azores.gov.pt. 

Ao longo da Exposição de Dinossáurios decorrerão, 
semanalmente, atividades e oficinas de criação artística 
na secção infantojuvenil da Biblioteca, sujeitas a inscrição 
prévia, através do mail bpar.angra.info@azores.gov.pt ou 
do telefone 295 401000.

Esta iniciativa dá início a um programa de colaboração en-
tre estas duas instituições culturais angrenses, que, unem 
esforços no sentido de melhor servirem os seus públi-
cos, assumindo-se como espaços de recolha e tratamen-
to de conhecimento, centros de confluência de expres-
sões culturais e contemporâneas e também como pólos 
de recreação e inquirição dos caminhos do futuro e da 
novidade.

Esta mostra de réplicas de fósseis de dinossáurios, já 
apresentada no Fórum Terceira, na Praia da Vitória, na Fá-
brica da Baleia do Porto Pim, na ilha do Faial, em 2013, e 
no Auditório do Museu de Angra do Heroísmo, em 2015, 
decorre em colaboração com o Grupo Susiarte/Expert.

A Direção Regional da Cultura informa que este e outros 
eventos estão disponíveis para consulta na Agenda Cul-
tural do Portal CulturAçores, no seguinte endereço elec-
trónico: www.culturacores.azores.gov.pt.


