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O edifício do Convento de São Francisco e  
                                        a Igreja de Nossa Senhora da Guia 

  
 
Os frades franciscanos chegam à ilha Terceira 
com os primeiros grupos de povoadores e, por 
volta de 1474, constroem o convento bem perto 
da Ribeira dos Moinhos, localização privilegiada 
em relação ao povoado da então vila de Angra. 
A importância do convento como centro de 
formação a vários níveis e as suas funções como 
sede da Província Franciscana dos Açores 
reclamam novas instalações. A construção do 
novo conjunto barroco tem início em 1663, 
sendo a igreja de São Francisco, actualmente de 
Nossa Senhora da Guia, consagrada em 1672. 
  
No primeiro andar, em torno do claustro, 
alinham-se as celas, a biblioteca e o gabinete do 
provincial. No rés-do-chão encontram-se, ainda 
hoje, a sala do capítulo, os granéis, o refeitório 
com cozinha e chaminé. A ala sul do claustro dá 
acesso a uma das entradas para a igreja de 
Nossa Senhora da Guia. Designada como 
Panteon Açoreano pela publicação Ilha Terceira 
(1932), esta igreja acolhe as sepulturas de Paulo 

da Gama e de João Vaz Corte-Real, descobridor da Terra Nova. 
  
Após a extinção das ordens monásticas, o edifício foi preparado para receber as Aulas 
Públicas, sendo nele inaugurado o Liceu de Angra em 1851. Com a construção e entrada 
em funcionamento de um novo edifício para o liceu em 1969, foi então instalado, neste 
antigo convento, o Museu de Angra do Heroísmo. 
  
O sismo de 1 de Janeiro de 1980 provocou danos de grande dimensão no edifício, 
levando ao seu encerramento e promovendo a realização de obras de restauro e 
adaptação dos seus espaços às necessidades do Museu. 
  
Esta edificação, ao longo dos séculos, tem vindo a dar resposta a diversas utilizações, 
mantendo sempre, todavia, a sua imponência. O ano de 2007 marca uma nova etapa na 
história do convento e da sua igreja, que agora vão ser alvo de obras de conservação. 
Por esta razão, as visitas à Igreja de Nossa Senhora da Guia encontram-se, 
temporariamente, suspensas.  
  
Porém, os visitantes do Museu de Angra do Heroísmo podem, ainda assim, usufruir de 
um percurso pelo espaço do convento descobrindo as exposições temporárias, bem como 
as exposições Do Mar e da Terra – Uma História no Atlântico, E o aço mudou o 
mundo... Uma Bataria de Artilharia Schneider-Canet nos Açores e Transportes de 
Tracção Animal dos Séculos XVIII e XIX.  


