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Museu de Angra reabre exposição de longa duração:  
Do Mar e da Terra…uma história no Atlântico 

 

 
 
O Museu de Angra do Heroísmo inaugura a 30 de Março, aquando do seu 62.º aniversário, a 
exposição Do Mar e da Terra…uma história no Atlântico, pelas 17 horas. Trata-se da exposição de 
longa duração deste Museu, que constitui  a sua matriz de identificação, ou seja, aquele espaço 
em que, num esforço de síntese e de representação, se pretende aprofundar a cultura e história da 
ilha e do arquipélago, através das peças mais significativas e de maior valor do seu acervo.  

 
Assumindo-se como a principal narrativa expositiva do Museu de Angra do Heroísmo, “Do Mar e da 
Terra…uma história no Atlântico” desenvolve-se ao longo de quatro momentos, que vão da descoberta e 
povoamento das ilhas até à contemporaneidade da Região. O projecto expositivo parte do papel 
geoestratégico dos Açores e articula-se com os planos supra-regionais do país e do Mundo, de forma a 
abranger outras dimensões tidas como fundamentais para a compreensão da totalidade histórica e 
cultural da ilha Terceira. 

Adequada às necessidades e visões mais actuais da museografia contemporânea, nomeadamente ao 
nível do uso de recursos tecnológicos e de meios audiovisuais, a exposição incorpora pequenos filmes, 
da autoria do documentarista Brandão Lucas, que contextualizam a narrativa de cada um dos momentos 
temporais abordados, bem como um pequeno auditório especialmente criado para apresentação do 
“Documentário Terceirense”, o primeiro filme açoriano, da empresa Foto-Cinema Açores, realizado pelo 
terceirense António Luís Lourenço da Costa, em 1927. Além do catálogo, que incorpora textos de 
especialistas sobre os vários nichos epocais tratados na exposição, são ainda disponibilizados audioguias 
com textos bilingues. 

Considerando que é unânime a ideia de que os museus desempenham um importante papel, enquanto 
espaços de reflexão em torno dos paradoxos e dos vazios que atravessam as sociedades 
contemporâneas, quer no plano institucional da construção dos discursos identitários, quer nos planos 
criativos e até subversivos da produção artística, da inovação tecnológica e da dinâmica social, a abertura 
da exposição Do Mar e da Terra… uma história no Atlântico vem, uma vez mais, confirmar o 
empenhamento do Museu de Angra do Heroísmo de levar a cabo a sua missão de fundamentar modos de 
estar e de ser colectivos, neste caso, de angrenses, terceirenses e açorianos. 


