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Museu de Angra assinala Dia e Noite dos Museus  
                                    

 
 
 
Pela quinta vez consecutiva, o Museu de Angra associa-se a duas importantes 
celebrações que têm lugar no presente mês: a Noite dos Museus e o Dia Internacional dos 
Museus, 15 e 18 de Maio, respectivamente, que este ano, por proposta do ICOM, 
Conselho Internacional de Museus, terão como tema «Museus e Harmonia Social». 
 
Para celebrar estas efemérides, o Museu de Angra preparou um conjunto de eventos que elege 
a música como factor mediador de uma desejada harmonia e articulação entre a instituição e 
os seus públicos. Assim, de 10 a 15 de Maio, o Serviço Educativo dinamiza Oficinas de 
Construção de Instrumentos Musicais, de frequência gratuita, destinadas a desenvolver o 
sentido rítmico e capacidade expressiva de crianças em idade escolar, que são estimuladas a 
criar os seus próprios instrumentos e a servir-se deles para acompanhar canções infantis. 
 
Na sexta-feira, 14 de Maio, pelas 21 horas, será inaugurada a exposição temporária Ernesto 
Veiga de Oliveira (1910,1990), um Etnólogo nos Açores, que estará patente até 19 de 
Setembro, na Sala do Capítulo. Meia hora depois, terá início a conferência Ernesto Veiga de 
Oliveira. O rigor e o encantamento da procura proferida pelo Professor Doutor Joaquim Pais 
de Brito, Director do Museu Nacional de Etnologia. A mesma focará o valioso trabalho realizado 
por aquele que é considerado uma referência incontornável na etnologia portuguesa, Ernesto 
Veiga de Oliveira, nomeadamente durante missão aos Açores, realizada em conjunto com 
Benjamim E. Pereira, em Novembro de 1963. Tal missão teve como principal propósito 
completar a recolha sobre instrumentos musicais populares portugueses, levada a cabo por 
incumbência do Serviço de Música da Fundação Calouste Gulbenkian.  
 
Será precisamente a viola da Terceira ou viola de 15 cordas, um dos instrumentos estudados 
por Ernesto Veiga de Oliveira, em 1963, a protagonista da noite dos Museus, assinalada no 
próximo Sábado. Das 21 às 24 horas, decorrerão diferentes momentos musicais em vários 
espaços do Museu de Angra, protagonizados por alunos e professores da Escola Básica 
Integrada Tomás de Borba. Destes momentos, há a destacar a primeira audição de uma peça 
musical criada pelo professor Antero Ávila, para viola da terra, especialmente para esta 
ocasião. Funcionará também um espaço de animação musical destinado àscrianças visitantes. 
A noite de Sábado encerrará com um consommé no claustro do antigo convento de São 
Francisco. 
 
No dia dos Museus, 18 de Maio, proceder-se-á à renovação dos cartazes de exterior, com 
fotografias de António Araújo, que divulgam peças do Museu de Angra em vários pontos da 
cidade e que correspondem a outras tantas edições da rubrica Museu Aberto, publicada 
quinzenalmente no Diário Insular. 


