
25.mar.2014 http://museu-angra.azores.gov.pt15

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO celebra 65 anos a 30 
de março, assinalando a data com um programa de ati-
vidades que, através da inauguração de exposições e da 
animação teatral, pretende afirmar a dimensão simulta-
neamente regional e nacional da instituição, entendida 
não só como um repositório de memória, mas também 
como um agente cultural mobilizador com forte presença 
na comunidade em que se insere.
O Dia Mundial do Teatro, 27 de março, será assinalado 
pela primeira edição do Café Teatro, performances tea-
trais que animarão, na última quinta-feira de cada mês, 
a partir das 21h00, diferentes espaços do Museu de An-
gra do Heroísmo e que serão motivo para convívio e dis-
cussão entre os apreciadores desta arte. O Grupo de 
Teatro residente do MAH, A Sala é responsável pela di-
namização destas tertúlias teatrais, cooperando com o 
Grupo de Teatro Experimental L.C., Sem Compa-
nhia na apresentação da peça de teatro Esta noite não 
há música, da autoria de Carlos Alberto Machado, cujos 
principais temas são o preconceito e o julgamento da pri-
meira aparência. A peça, levada à cena no coro da Igre-
ja de Nossa Senhora da Guia, será repetida no sábado, 

dia 29 de março, pelas 15h00. A dramatização e ence-
nação foram realizadas conjuntamente pelo ator e pelo 
dramaturgo. 
A 28 de março, pelas 18h00, terá lugar a inauguração a 
exposição Álvaro Cunhal Vida, Pensamento e Luta: 
Exemplo que se Projeta na Atualidade e no Futuro, 
que, através de fotografias, documentos, objetos, livros e 
desenhos ilustra o percurso de uma personalidade portu-
guesa, cuja vida foi dedicada à luta pela liberdade e pela 
democracia, ao serviço do seu partido.
A exposição Edifício de São Francisco | Memórias 
constitui o ponto alto destas celebrações, passando a 
apresentar a partir de 30 de março, pelas 15h00, a histó-
ria deste antigo espaço conventual e das instituições que 
o ocuparam, desde os tempos do povoamento. Com ca-
ráter de longa duração, esta exposição ocupará a an-
terior Sala de Destaques, situada junto à receção deste 
Museu. Pelas 15h30, A tia Jerónima visita o Museu, 
orientando uma bem-humorada visita a diferentes espa-
ços expositivos representando o contributo e o saber po-
pular essenciais à preservação da memória comunitária 
de que o MAH é guardião.

MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO GANHA PRÉMIO APOM 2013 NA CATEGORIA DE MELHOR SERVIÇO DE EXTENSÃO CULTURAL/SERVIÇO EDUCATIVO

NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

O Museu Faz Anos


