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Paulo Henrique Silva nasceu e vive 
na ilha Terceira. Profissionalmen-
te, é técnico de som da Antena 1 
Açores. Atualmente, é também 
coordenador e autor dos conteú-
dos da base de dados de ambien-
te e conservação da natureza da 
Direção Regional do Ambiente - 
Sentir e Interpretar o Ambiente 
dos Açores - siaram.azores.gov.pt. 
É autor do livro Vulcão de Santa 
Barbara e de vários CDs, exposi-
ções e documentários sobre temá-
ticas relacionadas com etnografia 
e ambiente nos arquipélagos dos 
Açores e das Selvagens. Está a 
preparar um livro/cd sobre as ilhas 
de Portugal, abordando os arqui-
pélagos das Selvagens, Desertas, 
Madeira, Açores e Berlengas, que 
será publicado brevemente.  
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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO pro-
move, no próximo sábado, 10 de maio, 
a sexta edição da mostra Viajar pela Ima-
gem, dedicada à apresentação de fo-
tografias e vídeos da autoria de Paulo 
Henrique Silva, captados em ilhas por-
tuguesas. Os registos dos aspetos na-
turais  dos Açores, Madeira, Berlen-
gas, Desertas e Selvagens, que serão 
apresentados na Sala do Capítulo, pe-
las 15h00, a par da sua dimensão esté-
tica, constituem uma ferramenta impor-
tante para o conhecimento, promoção 
ambiental e monitorização da vida selva-
gem terrestre dependente dos oceanos. 
Viajar pela Imagem é uma das iniciativas 
promovidas pelo Museu de Angra do He-
roísmo, no âmbito do programa de dina-
mização da exposição Património Mun-
dial | Do Mundo a Angra do Heroísmo, 
que assinala o 40.º aniversário da Con-
venção (1992-2012) e o 30.º ani versário 
da inclusão da Zona Central de Angra do 
Heroísmo na Lista do Património Mundial 
(1983-2013). Hugo Machado, Rui Caria 

e Margarida Quinteiro, fotógrafos, reco-
nhecidos como viajantes experimenta-
dos, apresentaram nas três primeiras edi-
ções desta mostra fotografias das suas 
excursões pelo mundo, dando testemu-
nho das suas vivências noutras terras. A 
5 de abril, e na sequência do concurso 
fotográfico Rave: Biodiversidade dos 
Ambientes Costeiros, foram comen-
tadas imagens ilustrativas da biodiversi-
dade dos litorais terceirenses da autoria 
de 12 fotógrafos. No âmbito das celebra-
ções do Dia dos Monumentos e Sítios, a 
12 de abril, os angrenses foram convida-
dos a reviver a Angra de 1927, captada 
pela objetiva de António Luís Lourenço 
da Costa, no Documentário Terceiren-
se, o primeiro filme açoriano.
Com esta sequência de mostras de re-
gistos de exemplos de Património Na-
tural e Cultural, o Museu de Angra do 
Heroísmo cumpre o seu objetivo de se 
assumir como es paço de confluência de 
culturas, prota gonizando momentos de 
vivência de ou tras realidades e heranças.

Viajar pela Imagem VI: 
fotografia e vídeo de Paulo Henrique Silva


