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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO associa-se 
às come morações do Dia Internacional dos Mo-
numentos e Sítios, que este ano decorrem em 
Portugal, de 12 a 20 de abril, sob o tema Lu-
gares de Memória, promovendo uma projeção 
comentada do Documentário Terceirense. A 
mesma terá lugar a 12 de abril, pelas 15h00, na 
Sala do Capítulo, no âmbito da atividade Viajar 
pela Imagem, que integra o programa de dina-
mização da exposição Património Mundial | do 
Mundo a Angra do Heroísmo.
Realizado por António Luís Lourenço da Cos-
ta, em 1927, e apresentado pela primeira vez, 
nesse mesmo ano, em Angra do Heroísmo por 
iniciativa da empresa Foto-Cine ma Açores, o 
Documentário Terceirense, anunciado na im  - 
prensa local de então como o primeiro filme 
açoriano, compreende um conjunto de quadros 
em que as imagens animadas procuravam reter 
a vida da cidade, as suas figuras e as suas gen-
tes, os seus hábitos e as suas pequenas histó-
rias. 
A celebração do Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios visa promover os monumentos 
e sítios históricos e valorizar o património portu-
guês, ao mesmo tempo que tenta alertar para 
a necessidade da sua conservação e proteção. 
Deste modo, o Museu de Angra do Heroísmo 
cumpre o seu objetivo de se assumir como es-
paço de confluência de culturas, prota go ni-
zando momentos de vivência de ou tras realida-
des e heranças.
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No próximo sábado, 12 de abril, a viagem será fei-
ta no tempo. Desfiles de Carnaval, touradas, pro-
cissões, casamentos, verbenas no jardim, jogos de 
futebol são algumas das cenas pitorescas e encan-
tadoras que o MAH convida os angrenses a reviver, 
numa Angra que o tempo parece não ter tocado e 
cujas ruas e praças surpreendem pelo bulício e con-
trastes entre os diferentes tipos sociais documen-
tados.


