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     Dia dos Monumentos e dos Sítios: visitas à cerca do convento de São  
Francisco e às antigas instalações da fábrica de tabaco «Estrela»  

 
O Museu de Angra do Heroísmo associou-se à 
comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, que este ano tinha como tema «Património e 
Ciência», promovendo visitas às suas instalações, as 
quais incluíram também o espaço da antiga cerca do 
Convento de São Francisco. As mesmas visaram dar a 
conhecer o primitivo sistema hidráulico da cidade de 
Angra, que tirava partido do caudal da Ribeira dos 
Moinhos e de que ainda existem vestígios no Edifício de 
São Francisco e nas dependências que lhe estão anexas.   
 
A primeira das visitas decorreu dentro de portas, dado o mau 
estado do tempo. A turma do 10.º ano da Secundária 
Jerónimo Emiliano de Andrade visitou inicialmente a Sala de 
Destaques, onde está patente uma mostra de objectos 
usualmente guardados na casa-forte do Museu de Angra. 
Destes destacaram-se três tinteiros de prata, do século XVIII, 
pertencentes à Capitania Geral dos Açores, e, através de uma 
conversa com os alunos em que se pedia que recorressem à 
sua experiência e conhecimentos basilares de química, foi 
estabelecido o processo evolutivo dos instrumentos de escrita.   
 
De seguida, foi visitada a igreja de Nossa Senhora da Guia, 
anexa ao antigo convento São Francisco, aproveitando-se a 
tranquilidade do lugar para recuar aos tempos do povoamento 
e fazer o levantamento das razões que teriam determinado a 
fundação de Angra. Conclui-se que além da protecção dos 
ventos dominantes oferecida pelo Monte Brasil, teria sido 
decisiva a abundância de água. Salientou-se, ainda, a 
excelente gestão deste recurso feita pelos franciscanos. 
 
A melhoria das condições climatéricas permitiu que, no dia 24 
de Abril, a visita se estendesse ao exterior. Assim, a turma 
visitante passeou-se pela cerca do convento, de onde se 
avista uma serie de canais paralelos, concebidos de modo a 
aproveitar a força que o declive confere à água corrente. 
Instalados nas imediações aprazíveis do antigo tanque de rega das hortas franciscanas, os 
jovens foram levados a perceber as orientações dos capitães do donatário, no que se refere ao 
desvio da Ribeira dos Moinhos que, descendo da serra da Nasce Água, atravessava a cidade, 
alimentando alcaçarias e pisões de linho, fazendo funcionar moinhos de cereal e pastel e ainda 
garantindo abastecimento de água potável à população. Continuando a visita, os alunos 
espreitaram as ruínas de um antigo moinho de rodízio e de uma azenha. Houve ainda tempo 
para visitar o antigo canal, por onde corria a Ribeira dos Moinhos, o qual aflora a superfície 
precisamente nas traseiras do convento de São Francisco, tendo-se chamado a atenção para o 
facto de o mesmo se dividir em duas secções, uma inferior por onde corriam as águas sujas e 
outra de água potável.  
 
A vista terminou nas instalações do Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo, onde 
anteriormente funcionava uma fábrica de tabaco cuja maquinaria, numa fase inicial, foi também 
movida a energia hídrica. 


