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Exposição José Agostinho e a Meteorologia. Instrumentos antigos do 
Observatório Meteorológico de Angra 

 
O Museu de Angra do Heroísmo inaugura no dia 24 de Março, pelas 20h30, a exposição 
José Agostinho e a Meteorologia. Instrumentos antigos do Observatório Meteorológico 
de Angra que estará patente, na Sala de Oportunidades, até 7 de Junho. Esta exposição, 
realizada em parceria com a Delegação dos Açores do Instituto de Meteorologia, ocorre a 
propósito da celebração do Dia Internacional da Meteorologia (23 de Março) e evoca a 
memória do Tenente-Coronel José Agostinho (1.3.1888 – 27.7.1978). Na ocasião, 
decorrerá também um painel de conferências com a participação de Conceição Tavares 
(Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia), Diamantino 
Henriques (Instituto de Meteorologia) e Eduardo Brito de Azevedo (Universidade dos 
Açores). 
 
Além de algumas peças do espólio desta figura cimeira da Ciência nos Açores no século XX, 
pertencentes ao acervo desta instituição, está também exposto um interessante conjunto de 
instrumentos antigos utilizados no Observatório Meteorológico José Agostinho, da Terceira, 
que o Instituto de Meteorologia constituiu em depósito no Museu de Angra. São, no essencial, 
instrumentos que ilustram a História da Ciência nos Açores, com especial destaque para o 
nefoscópio José Agostinho (aparelho inventado e construído por José Agostinho, destinado 
à observação da velocidade e direcção das nuvens).  
 
Esta será também a ocasião para lembrar que o primeiro posto de observação meteorológico 
instalado na ilha Terceira se situou numa torre (hoje desaparecida) no antigo Convento de S. 
Francisco – justamente no edifício que alberga hoje o Museu de Angra do Heroísmo – pela 
mão de José Augusto Nogueira Sampaio, nos anos 80 do século XIX, antes ainda de ter 
passado para a igreja do Colégio dos Jesuítas e, posteriormente, por acção do Tenente-
Coronel José Agostinho, para o Observatório Meteorológico, em Santa Luzia, na zona norte da 
cidade de Angra do Heroísmo. 
 
Esta exposição representa também mais um avanço nos trabalhos inerentes à estruturação da 
recém-criada Colecção de Ciência e Técnica no âmbito do espólio do Museu de Angra do 
Heroísmo. 


