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     18 de Maio, Dia Internacional dos Museus: festeje-o connosco no MAH

 
 

* fotografia de Carlos Catarecha

Na próxima sexta-feira, dia 18 de Maio, celebra-se internacionalmente o Dia dos Museus, cujas  
comemorações são este ano subordinadas ao tema MUSEUS NUM MUNDO DE MUDANÇA: 
Novos  Desafios,  Novas  Inspirações. Consciente  dos  múltiplos  desafios  que  o  tempo 
presente nos impõe e ciente de que a arte, e nomeadamente a música, foi deste sempre uma  
fonte de encorajamento e inspiração, o Museu de Angra do Heroísmo apresenta para 18 e 19  
de Maio, Noite dos Museus, um programa de atividades onde a economia e a música são os  
temas em destaque. 

No dia 18, entre as12h00 e as14h30, o claustro do Museu de Angra do Heroísmo acolhe quem  
quiser usufruir  da sua atmosfera apaziguadora e simultaneamente aproveitar para degustar  
uma ementa especialmente preparada para o efeito pelo restaurante Ambientes com Sabores. 

Às 15h00, terá lugar uma visita guiada à exposição  Do Mar e da Terra… uma história no  
Atlântico,  recentemente  enriquecida com duas peças de grande qualidade e beleza,  uma  
delicada virgem em marfim de mamute e uma imponente carranca, representando um índio,  
recentemente alvo de intervenção de conservação e restauro. 

Pelas 18h00, será inaugurada a Sala Frederico Vasconcelos. Esta nova exposição de longa 
duração do Museu de Angra do Heroísmo homenageia a Família Vasconcelos, que, desde o  
último quartel do século XVIII aos nossos dias, criou e desenvolveu negócios em variadíssimas  
áreas do comércio e da indústria, com relevância no tecido económico local e regional, alguns  
dos  quais  ainda  subsistem.  Paralelamente,  o  mesmo  espaço  assume-se  como  um  
apontamento possível da industrialização nos Açores, vista através dos modos de ser e estar  
de  uma  família,  do  seu  sentido  de  oportunidade  e  das  mudanças  de  percurso  dos  seus  
investimentos que refletem os fluxos e refluxos do pulsar ilhéu. Cumpre-se, assim, o legado  
deixado por esta notável família.

O Dia dos Museus terminará, ainda sob o signo da economia, com uma Aula Aberta pelo  
Professor Doutor Nuno Martins, do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos  
Açores,  pelas 19h00. A mesma será subordinada ao tema  A Economia numa perspetiva 
histórica.                                                                            


