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Museu de Angra apresenta exposição  

As Armas que Mudaram o Mundo 
 

 
O Museu de Angra do Heroísmo apresenta, a partir das 18 horas do dia 1 de Novembro, a 
exposição As Armas que Mudaram o Mundo, na Sala de Oportunidades. A abertura da 
exposição é seguida de uma conferência da responsabilidade do Cor. Manuel José 
Marques Ribeiro de Faria, Director do Museu Militar de Lisboa, subordinada ao tema O 
Museu Militar de Lisboa: as colecções, a conservação e restauro e as exposições, que terá 
lugar no Auditório deste Museu pelas 18h30. 
 

 
A exposição As Armas que 
Mudaram o Mundo pretende 
oferecer ao visitante uma 
perspectiva sobre a evolução das 
armas ao longo dos tempos, 
destacando os marcos 
fundamentais das armas brancas 
e de fogo. Reflecte, ainda, a 
necessidade do Homem recorrer a 
utensílios quer defensivos, quer 
ofensivos, para se proteger, para 
caçar e conquistar.  
 
O Serviço Educativo dinamiza 
actividades para os mais novos e 
visitas guiadas para o público 
escolar de 3º ciclo e ensino 
secundário. Os interessados 

deverão contactar a responsável por este serviço para programar quer as deslocações, quer as 
actividades adequadas aos vários grupos escolares.  
 
No âmbito desta exposição, o Museu de Angra do Heroísmo promove ainda um curso de 
Conservação e Classificação de Armas Antigas, em parceria com a Associação Açoriana de 
Coleccionadores de Armas e Munições, que decorrerá nos dias 2 e 3 de Novembro, no 
Regimento de Guarnição n.º 1. Os dois módulos que compõem este curso são da 
responsabilidade do Cor. Óscar Piçarra de Castro Cardoso e do Dr. Miguel Pereira Coutinho 
Sanches de Baêna.  
 
A exposição As Armas que Mudaram o Mundo, que se faz acompanhar de um desdobrável com 
diversa informação sobre as peças expostas, está disponível ao público, na Sala de 
Oportunidades do Museu de Angra do Heroísmo, até ao dia 13 de Janeiro de 2008.  
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