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Exposição Terceira Liberal 
abre portas no  
Museu de Angra 
 
Na próxima 5ª feira, dia 26, o Museu 
de Angra do Heroísmo inaugura a 
exposição Terceira Liberal, que terá 
lugar na Sala do Capítulo. Em 
simultâneo, será também aberto, na 
Sala de Destaques, o núcleo 
expositivo 1º Conde da Praia da 
Vitória. 1807-1870. Fragmentos 
Biográficos dedicado a Teotónio de 
Ornelas Bruges. 
 
Com esta iniciativa, o Museu de 
Angra do Heroísmo pretende, 
segundo o seu director, Jorge 
Paulus Bruno, assinalar a passagem 
do 2º centenário do nascimento de 
uma figura destacada da nobreza 
terceirense, que se distinguiu pelo apoio incondicional às mais convictas ideias liberais – 
Teotónio de Ornelas Bruges – e que foi, em consequência dos ideais que defendeu, o 
primeiro presidente da câmara eleito pelo povo angrense. 
 
A exposição presente na Sala do Capítulo promove a compreensão dos anos entre 1807 e 
1834 através do recurso a um friso cronológico que se encontra dividido em três momentos: 
Mudança de Rumo, Jogo de Sombras e De Ratoeira a Bastião da Liberdade, através dos 
quais o visitante pode ver destacados os principais acontecimentos a nível local, nacional e 
internacional. 
 
O roteiro Terceira Liberal, que será lançado no Museu de Angra, nesse mesmo dia, em 
versão portuguesa e inglesa, suporta a leitura dos acontecimentos mais interessantes do 
Liberalismo, na Terceira, ao reunir mapas, texto e imagem de todos os locais assinalados 
com MUPI’s (mobiliário urbano para informação) já presentes em trinta sítios da ilha. 
 
No contexto desta exposição, o Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo prepara, 
para o dia 18 de Maio, Dia Mundial dos Museus, o lançamento de materiais que pretendem 
promover o entendimento, para todos, do Liberalismo entre os quais o Jogo do Assalto, um 
jogo de estratégia militar cujo desenho original, guardado neste Museu, é assinado por 
Oliveira Bastos, também ele um liberal convicto. 
 
A exposição “Terceira Liberal” será inaugurada no próximo dia 26 de Janeiro, pelas 18h30, e 
estará patente até ao dia 30 de Setembro de 2007. 
 


