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                           Novas exposições temporárias no Museu de Angra do Heroísmo 

 

A partir do próximo dia 20 
de Junho, o Museu de 
Angra do Heroísmo ofe-
rece ao público um painel 
de exposições de tema-
tica abrangente e variada 
que dá conta da riqueza e 
diversidade do seu es-
pólio e atesta a sua inten-
ção de funcionar como 
centro difusor de tes-
temunhos artísticos rele-
vantes, ao nível do pano-
rama da arte contempo-
rânea portuguesa. 

Deste conjunto de inici-
ativas, destaca-se, pela pluralidade e garbo dos exemplares expostos, a mostra Galas 
Militares – coberturas de cabeça do Exército Português na colecção do Museu de Angra 
do Heroísmo. Esta exposição centra-se na cobertura de cabeça do Exército Português, 
procurando dar destaque à diversidade das suas formas e dos seus elementos ornamentais e 
simbólicos e, ao mesmo tempo, ilustrar uma das variantes que a paixão do coleccionismo pode 
assumir. 

Por seu turno, 21 PROJECTOS DO SÉCULO XXI – Reflexos da Arquitectura Portuguesa na 
década actual é uma exposição que apresenta maquetas e fotografias de grandes obras de 
arquitectos portugueses de renome, tais como Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez, 
António Belém Lima, João Santa-Rita, Gonçalo Byrne, Nuno e José Mateus, Paulo David, Nuno 
e Francisco Aires Mateus, Álvaro Siza, Ricardo Bak Gordon, João Luís Carrilho, entre muitos 
outros. Esta ampla representação da arquitectura contemporânea portuguesa, que integra duas 
obras construídas nos Açores (Centro de Interpretação da Gruta das Torres, na ilha do Pico, da 
autoria dos arquitectos Inês Vieira da Silva e Miguel Vieira, e Furnas Lake Villas, na ilha de S. 
Miguel, da autoria dos arquitectos Fernando Monteiro e Luís Almeida e Sousa), esteve 
presente na Exposição Internacional de Saragoça 2008. 

O adro da igreja de Nossa Senhora da Guia será também transformado em local de exposição, 
acolhendo uma instalação de esculturas de grande formato, em ferro, da autoria de Ricardo 
Lalanda, intitulada David – 1501-1504 / 2006-2009. 
Os angrenses poderão ainda apreciar doze outdoors com peças do espólio do Museu de Angra 
do Heroísmo fotografadas por António Araújo, que integram a rubrica quinzenal Museu Aberto, 
publicada na revista de domingo do jornal Diário Insular. Os mesmos estão afixados nos 
edifícios de São Francisco, da igreja da Misericórdia e da Caixa Geral de Depósitos. 
Durante o período das Sanjoaninas, o Museu de Angra do Heroísmo, para além do seu horário 
normal de funcionamento, estará aberto também à noite, num horário que consta do programa 
destas festas e poderá ser consultado no sítio http://museu-angra.azores.gov.pt/. 


