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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO 
inaugura a 21 de fevereiro, pelas 15h00, 
duas exposições de pintura contempo-
rânea. Na Sala do Capítulo, estará pa-
tente, até 7 de junho, a exposição «Em 
Concreto», de Rui Melo, enquanto que 
na Sala Dacosta se exibirá, até à mes-
ma data, «Mistérios de Tinta» de Caroli-
na Rocha. A inauguração ocorre em re-
gime de livre acesso e é de frequência 
gratuita.

Ainda que não figurativas e recor-
rendo a técnicas que exploram o efei-
to estético do inesperado, as obras dos 
dois artistas são marcadas por um for-
te pendor telúrico, indexando-se quer 
em termos de tons, quer em termos de 
texturas e manchas, a cenários mag-
máticos e marítimos.

Carolina Rocha nasceu, em 1987, 
na ilha Terceira e é licenciada e mes-
tre em Artes Plásticas pela Escola Su-
perior de Artes e Design nas Caldas da 
Rainha. Participou em exposições co-
letivas a nível regional, nacional e inter-
nacional. Em 2012, recebeu o 1.º pré-
mio no concurso A Mulher e a Água e 
foi a 1.ª selecionada no concurso se Ar-
tes plásticas LAbjovem, pelo qual vol-
tou a ser 2.ª e 3ª selecionada, no ano 
de 2014.

Rui de Melo, nascido na ilha Ter-
ceira, em 1973, é licenciado em Artes 
Plásticas – Pintura pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
O seu currículo artístico conta com vá-
rias exposições individuais, realizadas 
entre 1993 e 2015, em diversas ilhas 

dos Açores, tendo participado também 
em mostras coletivas em Portugal, Eu-
ropa e Estados Unidos. Está represen-
tado nas coleções de arte contemporâ-
nea da Região Autónoma dos Açores, 
Biblioteca Pública e Arquivo Regional 
de Ponta Delgada, Museu de Angra 
do Heroísmo, Sala V.I.P. do Aeropor-
to Internacional das Lajes e em cole-
ções particulares em Portugal, Áustria, 
Noruega e Estados Unidos. Integrou, a 
convite da Comissão Diocesana para a 
Cultura, o projeto de recriação da Via 
Sacra da Sé Catedral de Angra, rea-
lizado em 2014, e foi convidado para 
uma exposição da Sociedade Nacional 
de Belas Artes, a realizar no Biénio de 
2015/2016, por decisão do júri da Ex-
posição ARTE HOJE.
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