
http://museu-angra.azores.gov.pt10
PRÉMIOS APOM: MELHOR SÍTIO DA INTERNET 2015, MENÇÃO HONROSA EM TRABALHO JORNALÍSTICO/MEDIA 2014 E MELHOR SERVIÇO EDUCATIVO 2013

NEWSLETTER

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO promove no próximo sábado, 
13 de junho, pelas 15h00, a quinta sessão do programa de formação 
artística FalARTE de…, desta vez subordinada ao tema da azulejaria. Na 
mesma, será exibido o filme Azulejo. Uma utopia cerâmica | Azulejos. 
Une utopie cerámique, da autoria de Luís de Moura Sobral, distinguido 
com o Prémio Documentário 2012, pelo Projeto SOS Azulejos, e sele-
cionado pelo Festival Internacional do Filme de Arte de Montreal (FIFA), 
em 2013. Após o visionamento da obra, terá lugar uma visita comenta-
da pelo realizador, Professor Emérito da Universidade de Montreal, aos 
diferentes espaços do Edifício de São Francisco e da Igreja de Nossa 
Senhora da Guia, que exibem o tipo de revestimento em causa.

O documentário Azulejo. Uma utopia cerâmica | Azulejos. Une utopie 
cerámique é um road-movie, gravado em Montréal, em Portugal e no 
Brasil, que trata de compreender de que maneira esta técnica, artesanal 
na sua origem, se transformou numa forma superior de decoração mo-
numental. Recuando na cronologia, o realizador leva-nos de visita a al-
guns dos conjuntos mais representativos desta modalidade artística, do 
Metropolitano de Lisboa até aos grandes painéis da Época Barroca exe-
cutados pelos Oliveira Bernardes, na primeira metade do século XVIII, 
num périplo que envolve a participação de historiadores, conservado-
res de museu, responsáveis pelo património, artistas e restauradores. 

O projeto FalARTE de…, cujas quatro edições já realizadas, a cargo 
de Maria Assunção Melo, se centraram essencialmente na evolução da 
pintura, consubstancia o objetivo do Museu de Angra do Heroísmo de 
contribuir para a formação dos seus públicos, em termos de perceção 
e apreciação estética.

FALA-SE DE ARTE NO MAH

Luís de Moura Sobral nasceu em Viseu, em 
1943. Doutorou-se em História de Arte, em 
1976, pela Universidade de Lovaina, Bélgica, 
exercendo funções como conservador do Mu-
seu de Belas Artes de Montreal, de 1971 a 75, 
e depois como professor e diretor do Depar-
tamento de História de Arte da Universidade 
de Montreal, até 2014. É titular da Cátedra de 
Cultura Portuguesa da Universidade de Mon-
treal. Enquanto especialista em barroco, gra-
vura e surrealismo colaborou com diversas ins-
tituições universitárias e culturais na Europa, 
no Canadá e nas Américas. Das publicações de 
que é autor, destacam-se Le Surréalisme por-
tugais (Montréal, 1984); Surréalisme périphéri-
que (Montréal, 1984); Pintura e Poesia na Épo-
ca Barroca. A Homenagem da Academia dos 
Singulares a Bento Coelho da Silveira (Lisboa, 
Estampa, 1994); Do Sentido das Imagens. En-
saios sobre pintura barroca portuguesa e ou-
tros temas ibéricos (Lisboa, Estampa, 1996); 
Struggle for Synthesis. The Total Work of Art 
in the 17th and 18th Centuries (2 vols., Lisboa, 
Instituto Português do Património Arquitectó-
nico, 1999); Pintura Portuguesa do Século XVII. 
Histórias, Lendas, Narrativas (Lisboa, Instituto 
Português dos Museus, 2004).
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