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    Museu de Angra expõe retratos de bispos da diocese  

 
 
O Museu de Angra do Heroísmo assinala a celebração do 475º aniversário da diocese de 
Angra, fundada a 3 de Novembro de 1534, pelo papa Paulo III, apresentando na Sala do 
Capítulo, de 17 de Outubro a 31 de Janeiro, a exposição Retratos dos Bispos de Angra. A 
inauguração ocorrerá a 16 de Outubro pelas 18h00, com uma conferência a proferir pela 
professora e investigadora Doutora Susana Goulart Costa, docente da Universidade dos 
Açores. 
 
A mostra assume a forma de uma galeria composta por trinta e sete retratos, que são 
património da Sé de Angra. Vinte e oito destes retratos foram pintados no século XVIII, por um 
retratista que assina Stanislau. Duas oleografias são do pintor A. Alves (1954 e 1960) e os 
restantes nove (acrílicos s/tela), datados já do século XXI, são da autoria de Sergey Ilchenko, 
correspondendo aos prelados mais recentes. Um óleo sobre tela é da autoria de Marini, artista 
italiano de renome. Três dos retratos são de origem desconhecida. Do décimo oitavo Bispo de 
Angra, D. João de Brito e Vasconcelos, não há retrato, uma vez que, nomeado para o cargo no 
ano de 1718, faleceu nesse mesmo ano, quando se preparava para embarcar para os Açores. 
 
A exposição, da qual foi elaborado um catálogo que integra a biografia dos trinta e oito 
antístites e respectivos retratos, é complementada pela presença de uma cópia autêntica da 
bula Aequum reputamus (Évora, 12 de Outubro de 1535) que funda a Diocese de Angra e por 
um exemplar das Constituições Sinodaes do Bispado Dangra (1560), pertencentes ao espólio 
da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. 
 
Esta colecção quase completa de retratos de bispos da diocese – que poucas Sés se orgulham 
de possuir – confronta os angrense com uma parte significativa da sua memória, já que Angra 
foi a primeira cidade do arquipélago e se assumiu desde cedo como cabeça do governo 
temporal e espiritual das ilhas. 
 
 


