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                             Moedas e Toiros no Museu de Angra do Heroísmo 

O Museu de Angra do Heroísmo inaugura Quinta-feira, dia 16 de Junho, pelas 18 horas, duas 
exposições: Faces da Moeda e Terceira, Terra de Toiros.

A moeda é o tema central  da primeira que estará patente na Sala do Capítulo,  até 16 de 
Outubro. Trata-se de um projecto expositivo que  fecha um ciclo que se iniciou com a aquisição 
duma colecção de numismática essencial para o património cultural da Região, em 2010. O 
valor material e simbólico da mesma pode ser expresso em números – 1106 espécies –, mas 
traduz-se,  sobretudo,  em  elementos  representativos  e  evocativos  das  dinâmicas  e  das 
problemáticas inerentes à vida material e económica dos Açores, já que Angra foi o único local 
dos arquipélagos atlânticos do Espaço Português a assistir à produção de moeda metálica por 
todos  os  principais  processos,  num longo percurso  que  começa logo  no  século  XVI,  com 
D. António I, o Prior do Crato, e vem até finais do século XIX.

Em Faces da Moeda estão presentes todas as técnicas conhecidas de produção de moeda 
metálica: desde as moedas batidas em cunhagem manual até às realizadas com o auxílio de 
processos mecânicos; desde as fundidas (que a Terceira foi o único local no País a ver fazer) 
às marcadas e remarcadas por necessidades de revalorização ou autorização, como é o caso 
da vastíssima multidão de “GP” coroados, apostos sobre moedas de quase todas as partidas 
do Mundo e que aqui circulavam livremente.

Terceira, Terra de Toiros  ilustra a relação distintiva que a população da Terceira mantém com 
o  Toiro,  enquanto  parceiro  de  divertimento,  nas  touradas  à  corda  e  de  praça,  e  animal 
consagrado ao Divino Espírito Santo, consumido de forma claramente ritualizada durante as 
funções.  Das  peças  expostas,  destaca-se  uma  colecção  trastes  taurinos,  das  quais 
salientamos um conjunto de trajes de toureio, de praça e de corda, coloridos e pitorescos que 
cativam pela exuberância das suas formas e requinte da sua manufactura.

http://museu-angra.azores.gov.pt/exposicoes/2011/09-terceira-terra-toiros/exposicao.html

