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  Novas Exposições Temporárias do MAH

O Museu de Angra do Heroísmo apresenta a partir de 15 de Junho duas exposições:  
Francisco de Lacerda: os legados do maestro e Festas do Espírito Santo – a  
contemporaneidade da herança açoriana.

A  apresentação  pública,  na  Sala  do  Capítulo,  do  espólio  de  Francisco  de  Lacerda  
(1869/1934), um dos mais notáveis e reconhecidos maestros e compositores portugueses de  
todos os tempos, constitui o principal mote da primeira, realizada no âmbito de um projeto  
mais vasto, apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, de salvaguarda e divulgação deste  
acervo documental. Obras originais do compositor, instrumentos musicais, correspondência  
com figuras ilustres, canções populares das mais diversas regiões do país dão a conhecer a  
personalidade  singular  e  multifacetada  do  ilustre  jorgense  que  foi  também  musicólogo,  
folclorista,  conferencista,  ilustrador  e  poeta.  Esta  exposição reveste-se,  pois,  de  especial  
relevância para as escolas de música, filarmónicas, grupos folclóricos e outros agrupamentos  
musicais.

A Sala Dacosta acolhe até 28 de Outubro , Festas do Espírito Santo - a contemporaneidade  
da herança açoriana,  que  integra  registos  fotográficos  realizados  por  Mari  Lyn  e  Vernon 
Salvador, em 1976-1978, das  Festas do Espírito Santo nos Açores e nas comunidades de 
emigrantes na Califórnia. Os mesmos são complementados por uma recolha posterior, datada  
de 2011, do culto do Divino na Terceira, da autoria de Sergio Salvador, que dá continuidade  
ao projeto familiar de criar, através da fotografia, uma espécie de lugar onde um mesmo povo,  
os que ficaram e os que emigraram,  se pode refletir  e ligar  no que foi  inexoravelmente  
separado pelo espaço e pelo tempo.

Durante o período de vigência da exposição Francisco Lacerda: os legados do maestro, o 
Serviço Educativo do MAH promove uma visita orientada subordinada ao tema Ambientes 
Musicais que abrange a mostra Tataros: o som íntimo das cordas e o coro da igreja de 
N.ª Sr.ª da Guia, de forma a salientar as especificidades dos instrumentos musicais patentes  
nestes espaços e a caracterizar as ambiências e contextos musicais a que se associam. A  
dinamização da mostra  Festas do Espírito  Santo -  a  contemporaneidade da herança  
açoriana  assenta  também  na  realização  de  visitas  orientadas  que  abordam  os  ideais,  
símbolos e rituais das festas em louvor do Divino, bem como a realização de oficinas de flores  
de pano e papel, tradicionalmente utilizadas como elementos decorativos de coroas e altares.  
Estas atividades destinam-se a grupos e realizam-se mediante agendamento prévio, de terça  
a sexta-feira. O conteúdo das visitas é adequado em função da faixa etária e dos interesses  
dos visitantes.  A frequência é gratuita, devendo as inscrições ser efetuadas pelo telefone  
295 213 147 ou através do mail ana.ls.almeida@azores.gov.pt.


