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O Museu de Angra apresenta mostra de tesouros da sua     
casa forte e exposição sobre fotografia 

 
O Museu de Angra do 
Heroísmo apresenta, na Sala 
de Destaques, de 20 de 
Janeiro a 10 de Maio, uma 
mostra de objectos que 
guarda na sua “casa forte”. 
Tesouros da Casa Forte é 
uma exposição de peças que 
pela natureza dos seus 
materiais, pelo seu valor 
artístico, patrimonial ou 
simbólico, são guardados 
numa reserva com condições 
e características distintas das 
restantes existentes nesta 
instituição. 
Na exposição, o visitante 
pode observar a imponência 
dourada de uma custódia e 
de um cálice barrocos e a severidade requintada de um conjunto de tinteiros de prata 
pertencentes à Capitania Geral dos Açores, que mostram bem como o louvor devido a Deus e 
o respeito ao poder exercido pelos homens se traduziam e impunham através da arte de 
trabalhar os metais preciosos. Menos imponentes, mas não menos valiosos, são dois 
espécimes de marfim expostos: uma miniatura da catedral de Cochim, pertencente ao espólio 
do antigo bispo da cidade, D. José Vieira Alvernaz, e um Bom Pastor Adormecido, que 
impressiona pela candura do tema e pela minuciosidade e delicadeza do trabalho. 
Outros tesouros expostos ligam-se de perto a figuras e a episódios da história da cidade de 
Angra. É o caso da cruz peitoral do bispo D. Frei Alexandre da Sagrada Família, o tio de 
Almeida Garrett, da cestinha de palha urdida pelo régulo Zixaxa, da «Folhinha da Terceira para 
o ano de 1832», um pequeno almanaque em que Luz Soriano dá conta das evoluções da 
expedição liberal e que contém anotações do próprio autor. Outros objectos tornados preciosos 
pelas memórias que evocam são também uma punção, um rolo e um separador usados no 
cunho e manuseio de moedas na Casa da Moeda instalada na Fortaleza de São João Baptista, 
no período da Lutas Liberais, e as ferramentas cerimoniais utilizadas para lançar a primeira 
pedra do monumento erguido em Angra em memória a D. Pedro IV, conhecido por “Memória”. 
Está ainda em exibição um outro tesouro muito particular: o livro Theatrum Crudelitatum 
Haereticorum Nostri Temporis, onde se relatam as chamadas guerras de religião, com 
impressões de gravuras em madeira de diversos suplícios, datado de 1592, que fascina e 
arrepia pela minudência das imagens e pela crueza das descrições. 
Por sua vez, na Sala Dacosta, de 20 de Janeiro a 29 de Março, o Museu de Angra, numa 
parceria com o Centro de Ciência de Angra do Heroísmo, apresenta a exposição intitulada 
Açores: do Fogo à Floresta, composta por 25 fotografias da autoria de Pedro Cardoso. 
Inóspitas, agrestes, esplendorosas, luxuriantes, estas imagens sucedem-se numa pluralidade 
de contornos, texturas e cores mais ou menos familiares ao olhar ilhéu, nem sempre ciente do 
privilégio que é conviver com o deslumbramento. Pedro Cardoso, para além de fotógrafo, é 
também biólogo, por isso, esta exposição reveste-se igualmente de um carácter documental e 
pedagógico, assumindo-se como uma história em que cada foto dá conta de um capítulo do 
processo evolutivo da vida insular, desde a erupção vulcânica à formação da Laurissilva, que 
corresponde ao coberto vegetal característico dos Açores. 


