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                                           Esgrafitando O Futuro da Memória: 

o mobiliário açoriano do século de ouro 
 

O Museu de Angra do Heroísmo promove a 28 de Setembro um almoço subordinado ao tema:  
Esgrafitando o Futuro da Memória:  o Mobiliário Açoriano do Século de  Oiro,  no qual 
serão evocados os móveis esgrafitados produzidos nos Açores, nos séculos XVI e XVII. O  
evento decorre no âmbito das  Jornadas Europeias do Património, uma iniciativa anual do 
Conselho da Europa e da União Europeia, que envolve cerca de 50 países e que tem por  
objetivo a sensibilização dos cidadãos para a importância da salvaguarda do Património. Em  
Portugal, a coordenação das jornadas cabe à Direção-Geral do Património Cultural, que propôs  
como tema O Futuro da Memória, visando promover a aproximação do público ao património  
cultural,  realçando  a  sua  importância  enquanto  memória  e  documento  da  história  e  do  
desenvolvimento das sociedades e também o seu papel para a construção do futuro . 

Durante a refeição serão projetadas imagens de caixas e escritórios açorianos dos séculos XVI  
e XVII, famosos em toda a Europa, como nos contam os cronistas da época. Pelas 14 e 16  
horas, decorrerão visitas subordinadas à mesma temática à exposição Do Mar e da Terra… 
uma história no Atlântico,  

A sua decoração exótica, abundante em animais fantástica e enramados finos integrados em  
sistemas de arcaria ou em espaços triangulares, os malhetes finos “em cauda de andorinha” e,  
sobretudo, o cheiro intenso do cedro, facilmente confundido com o do sândalo, levou a que  
este mobiliário fosse considerado oriental e atribuído a artesão do espaço indo-português, dado  
que a sua produção, intensa durante dois séculos, desapareceu completamente a ponto de se  
desvanecer também a sua lembrança da memória coletiva.    
         
Só a partir das investigações de, nomeadamente, Bernardo Ferrão Távora, Francisco Ernesto  
Oliveira Martins, Pedro Dias e José Jordão Felgueiras é que se procedeu à revisão do tema e  
se consolidou a ideia de que se tratava de uma produção de origem terceirense, ligando as  
citações documentais conhecidas com as peças de mobiliário que, lentamente, começou a ser  
identificado.Após algumas décadas de investigação são hoje,  de novo, reconhecidas como  
originárias de Angra e da Terceira uma variedade de peças de decoração incisa ou embutida,  
como caixões e caixas, bancas de estrado, escritórios ou contadores e estantes de leitura. 

Neste almoço, o Museu de Angra propõe-se apresentar exemplos de peças deste mobiliário  
insular, esperando que as mesmas pela beleza da sua decoração e finura da sua execução  
inspirem novas produções de qualidade em novos enquadramentos e materiais. As reservas  
devem ser feitas até quinta-feira, dia 27, de manhã, pelo telefone 295 240 800 ou através do  
mailmuseu.angra.info@azores.gov.pt.


