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Museu de Angra do Heroísmo assinala
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
com programa especial para turistas
A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de
abril, com um programa especialmente dedicado aos turistas nacionais e estrangeiros que
nos visitam, considerando que o tema designado para 2017 pela Direção Geral do Património Cultural, é Património Cultural e Turismo Sustentável.
Pelas 15h00, decorrerá uma visita à exposição “Do Mar e da Terra… uma história no
Atlântico”, em que serão especificadas as caraterísticas das caixas e escritórios em madeira de cedro com decoração incisa, produzidas
na Ilha Terceira, nos séculos XVI e XVII, seguida
de uma oficina de gravura, onde os participantes poderão reproduzir elementos decorativos
dos mesmos móveis. A participação é gratuita, mas dependente de inscrição prévia através do telefone 295 240 800 ou do e-mail museu.agenda@azores.gov.pt.
A decoração exótica deste mobiliário,
abundante em animais fantásticos e enramados finos integrados em sistemas de arcaria
ou em espaços triangulares, os malhetes finos “em cauda de andorinha” e, sobretudo, o
cheiro intenso do cedro, facilmente confundido
com o do sândalo, levou a que fosse considerado oriental e atribuído a artesão do espaço
indo-português, dado que a sua produção, intensa durante dois séculos, desapareceu completamente a ponto de se desvanecer também
a sua lembrança da memória coletiva.
À noite, no coro da Igreja de nossa Senhora da Guia, pelas 21h00, terá lugar mais uma
sessão dos concertos “Jóias para Teclas da
Música Barroca”, protagonizada pelo maestro
Gustaaf van Manen, dando a conhecer a sonoridade única do órgão histórico daquele templo. Desta vez, o repertório incluirá peças de
Zipoli (1686/1726) e Patchelbel (1653/1706). A
entrada é também gratuita.
Com estas iniciativas, o Museu de Angra
do Heroísmo pretende sublinhar a importância da interpretação e divulgação do património, enquanto fator fundamental para a afirmação da diversidade cultural dos territórios e dos
países que constitui um elemento chave para
o reforço do conhecimento e do respeito entre os povos.

