
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário de funcionamento: 

Terça-feira a sábado  

08h45 às 12h30  

14h00 às 17h15 

 

Encerrado: 

Domingo, Segunda-feira e feriados 

  

Contatos: 

Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria 

Rua Alexandre Braga, 32 

3430 – 007 Carregal do Sal 

Tel.: 232960404 

Fax: 232960409 

museu@carregal-digital.pt 

 

 

 

 
            

 

Exposição de 
Ângela Rodrigues 

 

“BONECAS DE PAPEL” 
 

  

 
   
 

De 01 de agosto a 30 de setembro 
2019 
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Nota Biográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ângela Maria Duarte Peres Rodrigues, nascida a 25 

de julho de 1974, natural de Santa Comba Dão, filha 

de Nelson Peres Abreu e Susete Maria Duarte de 

Abreu. Residente desde sempre e até ao 

casamento em Carregal do Sal, altura em que 

passou a residir em Cabanas de Viriato, vivendo na 

atualidade na pequena aldeia de Póvoa das 

Forcadas. 

 

 

 

Formou-se no ano de 1998 em Engenharia Agro - 

Alimentar pela Escola Superior de Tecnologia de 

Viseu. Anos mais tarde, já casada e com uma filha, 

como não se sentia realizada profissionalmente, pela 

sua grande vontade em aprender e conseguir 

progredir em termos profissionais, no ano de 2012 

conclui Mestrado em Qualidade e Tecnologia 

Alimentar. Posteriormente, com a mesma garra e 

determinação em conseguir sempre mais, no ano de 

2017 concluiu uma Pós-Graduação em Gestão 

Autárquica - Os Novos Desafios do Poder Local, pela 

Universidade Aberta de Lisboa. No seu percurso 

profissional passou por diversas experiências, sendo a 

que mais a marcou pela positiva a passagem pela 

queijaria Tavares em Seia, onde desenvolveu trabalho 

dentro da sua área académica. Na atualidade 

encontra-se ao serviço da Câmara Municipal a exercer 

funções na Escola Básica Nuno Álvares.  

 

 

Desde sempre muito ligada às artes, sempre 

gostou de pintar e realizar diversos trabalhos 

manuais nos seus tempos livres, tal como seu pai, 

também muito habilidoso na arte de trabalhar o 

ferro. Nas suas memórias de infância recorda-se 

perfeitamente que gostava muito de elaborar 

pequenos arranjos florais com flores do campo, 

fazer bonecas de trapos, fantoches de meias 

velhas, entre outras habilidades, contudo e apesar 

de nos últimos tempos lhe incentivarem a expor, 

nunca foi sua pretensão, até à data. 

 

 

 


