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        Mobiliário urbano assinala Terceira Liberal 
 

O Museu de Angra do Heroísmo promove, no 
âmbito do projecto Terceira Liberal, uma série de 
acções que pretendem contribuir para um melhor e 
mais aprofundado conhecimento da memória 
liberal associada à ilha Terceira. O projecto 
integra, entre outras acções, uma exposição que 
terá lugar no Museu (na Sala do Capítulo e na 
Sala de Destaques), a inaugurar no dia 26 de 
Abril. 
 
A primeira acção deste projecto a adquirir 
expressão pública é a colocação de mobiliário 
urbano (MUPI’s) construído em chapa de aço inox 
que suporta informação relacionada com aquele 
período em português e inglês. 
 
As peças de mobiliário urbano para suporte de 
informação poderão ser encontradas através de 
um roteiro de trinta pontos de significativa 
importância nas lutas liberais, da ilha Terceira. O 
Porto dos Biscoitos, a baía da Praia da Vitória e o 

Forte de Santa Catarina, a Canada das Guerrilhas na Terra-Chã, o Pico do Seleiro e a 
Quinta dos Figos constituem alguns locais de pertinência incontornável e que, por esse 
motivo, se encontram assinalados com MUPI’s (peças de mobiliário urbano). Na cidade de 
Angra, cerca de vinte pontos passarão a estar marcados com um pequeno texto descritivo 
de acontecimentos ou da função dos diversos imóveis durante o período especialmente 
conturbado das lutas que puseram em confronto os apoiantes de D. Miguel e de D. Pedro IV. 
 
Com esta iniciativa do Museu de Angra do Heroísmo, locais como a tipografia da Chronica 
da Terceira, a casa do Conde de Vila Flor, o Palácio dos Capitães Generais, o Palácio 
Bettencourt, o Convento de São Francisco e a Memória, entre outros, passam a contribuir 
para o enriquecimento da oferta que a cidade disponibiliza aos seus moradores e visitantes. 
 
O roteiro Terceira Liberal, que será lançado no Museu de Angra, no dia 26 de Abril, pelas 
18h30, apoia a leitura dos acontecimentos mais interessantes ao reunir mapas, texto e 
imagem de todos os locais assinalados com MUPI’s pela sua relevância e contributo para o 
desfecho deste período da História. 
 
O projecto Terceira Liberal guarda, ainda, para o mês de Maio, actividades dirigidas aos 
públicos escolares e pré-escolares, com a edição de materiais que pretendem promover o 
entendimento, para todos, do Liberalismo. 
     


