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RETALHOS – UMA ABORDAGEM
AO PATCHWORK AÇORIANO
no Museu de Angra do Heroísmo
A Vice-Presidência do Governo, através do Centro
Regional de Apoio ao Artesanato, e o Museu de Angra
do Heroísmo, inauguram a exposição Retalhos – uma
abordagem ao patchwork açoriano, na Sala do Capítulo daquele Museu, no dia 3 de março, pelas 15h00.
A exposição Retalhos | uma abordagem ao patchwork açoriano, realizada em colaboração com o
Museu de Angra do Heroísmo, é o resultado do trabalho de levantamento e investigação do património etnográfico açoriano que o Centro Regional de Apoio ao
Artesanato tem vindo a fazer ao longo destes anos, na
medida em que valoriza e dignifica as produções artesanais dos Açores.
A exposição tem por objetivo dar a conhecer não
só os magníficos trabalhos pertencentes a particulares e a coletividades que se encontram espalhados
pelas várias ilhas do arquipélago, mas também as diversas técnicas utilizadas neste tipo de trabalho.
De origem rural e de gosto bem popular nos Açores, os trabalhos executados em retalhos ficaram tam-

bém conhecidos por “trabalhos loucos” e caracterizam-se pela rusticidade da matéria empregue, pela
multiplicidade estética e pela sua multifuncionalidade.
Esta é uma mostra do número muito vasto de peças em patchwork que o catálogo Retalhos | uma
abordagem ao patchwork açoriano reúne pela primeira vez.
Tal como na natureza, “nada se perde, tudo se
transforma”, também no trabalho com retalhos este é
o principio que inspira as artesãs que, ainda hoje, continuam a transformar desperdícios, retalhos ou trapos
em peças de elevado valor técnico e estético.
No decorrer da exposição, terão lugar visitas guiadas e workshops com a presença de artesãs passíveis,
de ser agendados através do telefone 295 240 800 ou
do e-mail museu.angra.agenda@azores.gov.pt.
Esta exposição estará patente ao público até 15
de abril. Até 31 de março, pode ser visitada das 9h30
às 17h00 e, a partir de 1 de abril, das 10h00 às 17h30,
de terça-feira a domingo sem interrupção.

