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Workshop “Roteiros Histórico e Culturais da Ilha Terceira” 

Quantas e quantas estórias se guardam entre a história da Ilha? Como podemos aproveitar, 

promover e utilizar as memórias coletivas ou individuais das nossas gentes para esboçar 

roteiros inclusivos, que vão de encontro às expetativas de quem nos visita? E conseguiremos 

superá-las, com a aplicação das histórias, locais, pontos e recantos da Terceira aos interesses 

específicos dos visitantes?  

Neste workshop vamos, de uma forma simples e interativa, identificar algumas das 

características que fazem da Ilha um pólo de atratividade único no espaço Atlântico, e praticar 

o desenvolvimento conjunto de um roteiro sobre um tema, com possibilidade de ser ajustável 

de acordo com os diferentes interesses dos turistas.  

Datas: 22 e 25 Novembro (Sala) / 26 Novembro e 03 Dezembro (Visitas Campo)  

Horário: 18h30-22h00 (Sala) / 13h00-18h00 (Visitas Campo) 

Objetivos Essenciais: 

- Relacionar a História Nacional e Regional com a História Universal, destacando a 

especificidade da ilha Terceira. 

- Desenvolvimento de roteiros abrangentes e adaptáveis, alinhados com os interesses dos 

turistas. 

Conteúdos: 

. Angra, Memória e Recurso do Mundo Atlântico 

. Criação de roteiros adaptáveis, de base inclusiva 

Público-alvo: Colaboradores e/ou empresários do setor, ou com contacto direto com turistas.  

Inscrições: Limitadas a 20 pessoas.  

Preço Associados: 25€ 

Preço Não Associados: 38€ 

Condições de participação: Inscrição no workshop compreende participação nas sessões em 

sala e visitas de campo. 
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QUADRO RESUMO 

WORKSHOPS EM SALA 

Conteúdos Assuntos Específicos Orador Carga 
horária 

Datas Horário 

Angra, Memória 
e Recurso do 
Mundo Atlântico 

. Contextualização da 
herança cultural 
. Quando é que uma 
memória deixa de ser 
“chata” e passa a 
recurso para nova 
abordagem? 

Maduro 
Dias 

 
 
 
3 Horas 
 

 
 
 
22 novembro 

 
18h30-22h00 

Criação de 
roteiros de base 
inclusiva 

. Será possível 
trabalharmos juntos? 
Sem nos “roubarmos” 
uns aos outros? 

 
3 Horas  

 
25 novembro 

 
Local: Sala de Formação da CCAH. 

Objetivos Essenciais: 

- Adaptação de roteiros aos temas de interesse dos visitantes. 

- Experiências de base inclusiva sobre temáticas específicas.  

VISITAS DE CAMPO 

Conteúdos Roteiro Orador Carga 
horária 

Datas Horário 

Memórias e 
Recursos cidade 
Património 

. Angra do Heroísmo. 

Maduro 
Dias 

5 Horas 
 

26 novembro  
13h00-18h00 

Memórias e 
Recursos da Ilha 

. A definir na segunda 
sessão em sala. 

5 Horas  03 dezembro 

 

Objetivos Essenciais: 

- Identificar memórias e recursos da cidade de Angra do Heroísmo 

- Desenvolver roteiro inclusivo sobre temática específica 

 


