
O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO leva a efeito, a 11 
de janeiro, um concerto protagonizado pela 
orquestra Angra Jazz que assinala o encer-
ramento da exposição «A Festa do Jazz | 15 
anos de ANGRAJAZZ», patente ao público 
até ao dia 12 do mesmo mês, na Sala Da-
costa.
A exposição «A Festa do Jazz | 15 anos de 
ANGRAJAZZ» é composta por uma seleção 
de fotografias da autoria do fotógrafo tercei-
rense Jorge Monjardino, representativas das 
várias edições deste festival, cujos quatro 
primeiros festivais decorreram precisamen-
te no claustro do Edifício de São Francisco, 
num ambiente de grande sobriedade e ele-
gância, ainda hoje recordado com apreço.
É essa ligação afetiva que une o ANGRAJAZZ 

ao Museu de Angra que justifica que a festa 
do jazz aconteça desta vez na Igreja de Nos-
sa Senhora da Guia, através da atuação da 
orquestra Angra Jazz que, pela sua qualida-
de e perseverança, é já um marco em ter-
mos do património cultural angrense.
A Orquestra Angra Jazz é um projeto de for-
mação musical na área do jazz, levado a 
cabo pela Associação Cultural ANGRAJAZZ, 
com o apoio da Câmara Municipal de An-
gra do Heroísmo, sob a direção musical dos 
músicos Pedro Moreira e Claus Nymark, 
ambos professores na escola de jazz do Hot 
Clube de Portugal. A orquestra reuniu-se 
pela primeira vez em 2002, tendo feito o seu 
concerto inaugural na 4.ª edição do Festival  
ANGRAJAZZ, nesse mesmo ano.
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O concerto terá 

lugar a 11 de janeiro, 

na Igreja de Nossa 

Senhora da Guia, 

pelas 21h00 e será 

conduzido pelo 

maestro Claus 

Nymark, que fará 

um comentário das 

diferentes peças 

executadas pela 

orquestra Angra 

Jazz.

Concerto da orquestra Angra Jazz encerra exposição do MAH

 «A Festa do Jazz | 15 anos de ANGRAJAZZ»
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