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Com este programa de 
atividades, o Museu de Angra 
do Heroísmo vai ao encontro 
das diretivas do Conselho da 
Europa que, desde 2006, apoia 
a Noite Europeia dos Museus, 
e do Conselho Consultivo 
dos Museus, que incentivam 
a promoção de atividades 
que atraiam audiência mais 
jovem a estas instituições, 
salientando que para tal se 
torna “prioritária a renovação 
dos métodos tradicionais de 
participação, para aumentar 
o interesse das pessoas pelos 
museus e vincular os visitantes 
aos diferentes tipos de 
coleções”.
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NA NOITE E DIA DE 17 E 18 DE MAIO 
– Noite Europeia dos Museus e o Dia 
Internacional dos Museus – museus de 
todo o mundo unem-se no objetivo co-
mum de celebrar os Museus, oferecen-
do um programa diversificado e criati-
vo e convidando todos a usufruírem de 
uma oferta cultural que este ano privi-
legia o papel das coleções, conside-
radas testemunhos da história do ho-
mem e criadoras de ligações afetivas 
com a comunidade, através da memó-
ria coletiva.
O programa de atividades que o Mu-
seu de Angra organizou para 17 de 
maio decorre sob o tema da aventura, 
centrando-se na exploração de uma 
das mais emblemáticas peças da co-
leção do MAH, o barco de papel Auto-
nomia, no qual Francisco Barreto Cor-
te-Real foi da ilha Terceira à ilha de S. 
Miguel, precisamente de 17 para 18 de 
maio, em 1895, para comemorar a Au-
tonomia Açoriana, concedida pelo go-
verno nacional chefiado pelo micaelen-
se Hintze Ribeiro, que estava a ser 
fes   tejada em Ponta delgada.

De manhã, a partir das 10h00, e em 
resultado de uma parceria com os Por-
tos dos Açores, decorrerá uma pintu-
ra mural junto à rampa do Porto Pipas, 
inspirada na aventura do Autonomia, 
cuja coordenação estará a cargo da 
artista plástica Phillipa Cardoso, autora 
do desenho. Paralelamente, decorrem 
aulas abertas de caiaque, orientadas 
por monitores do Iate Clube de Angra 
do Heroísmo. Nas iniciativas em cau-
sa, podem participar crianças a par-
tir dos 5 anos, jovens e adultos, me-
diante a inscrição através do telefone 
295 240 800 ou do e-mail museu.an-
gra.agenda@azores.gov.pt. O custo de 
par ticipação é de 5€ por atividade.
A tarde inicia-se no auditório/bar do 
Edifício de São Francisco com uma 
sessão aberta de zumba, da respon-
sabilidade da monitora Sandra Coe-
lho. Uma hora depois, decorrerá uma 
demonstração de escalada na facha-
da da Igreja de Nossa Senhora da Guia 
pela seção de escalada d’Os Monta-
nheiros. Das 16h00 às 18h00, o claus-
tro acolherá demonstrações de artes 

marciais, a cargo do Clube do Jogo do 
Pau da Ilha Terceira, do Clube-do Sho-
tokan de Angra do Heroísmo, do Ki-
ckBoxing Club de Angra do Heroísmo 
e da Escola de Krav Maga Açores.
Das 20h00 às 22h00, o MAH abre 
uma das suas mais ricas reservas, a de 
militaria, providenciando aos visitantes 
a possibilidade de verem e manusea-
rem algumas das armas que marcaram 
diversos momentos históricos e que in-
tegram o nosso imaginário coletivo.
Paralelamente, decorrerá no claustro 
uma projeção de imagens das cerca 
de duas centenas de peças que, des-
de 2006, têm sido fotografadas por 
António Araújo, no âmbito da rubrica 
Museu Aberto, publicada quinzenal-
mente no DI.
À noite retoma-se o tema da viagem, 
mediante a projeção no adro da Igreja 
de Nossa Senhora da Guia da comédia 
musical As 7 Viagens e Jeremias Ga-
rajau, de Zeca Medeiros, que revisita, 
através da música da dança e do tea-
tro, algumas das mais importantes efe-
mérides da História dos Açores.

Museu Radical: Noite Europeia dos Museus  
e o Dia Internacional dos Museus no MAH


