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PRÉMIOS APOM: Melhor Reserva Visitável 2016, Melhor Sítio da Internet 2015, Menção Honrosa em Trabalho Jornalístico/Media 2014, Melhor Serviço Educativo 2013

RE_ACT | CONTEMPORARY ART LABORATORY
Sala Dacosta, 30 de setembro a 11 de fevereiro
Antonio Bokel, Gabriela Maciel, Gioia Giramolo, Mauricio Vicerè, 
Ivan Divanto, Paulo Arraiano, Patric Sandri e Paulo Ávila Sousa
Curadoria – Tal Projectos e No.Stereo
Esta exposição apresenta obras realizadas por 8 artistas 
contemporâneos de diferentes nacionalidades que, entre 19 de 
setembro e 2 de outubro, residiram na ilha Terceira, trabalhando 
em regime de laboratório num território que, pelas característi-
cas inerentes à sua localização em pleno Atlântico, se distan-
cia do cenário social contemporâneo da cidade global, cuja 
intrincada rede de significados emergentes a tradição pictórica 
de paisagens parece incapaz de capturar, e que, como tal, se 
espera seja potenciador do estabelecimento de co-relações 
entre diferentes camadas de realidade e pós-realidade.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Organização:

INSTRUMENTOS  
DE TRABALHO OU DE CULTURA
Sala do Capítulo, 1 de novembro  
a 25 de fevereiro
A exposição Instrumentos de Trabalho 
ou de Cultura revisita a coleção etnográ-
fica do Museu de Angra do Heroísmo 
com o objetivo de levar o visitante a 
reavaliar objetos utilitários que integra-
ram e, nalguns casos, ainda integram o 
quotidiano local e a reconhecer o seu 
inestimável valor não só enquanto 
expressão material de uma memória 
cultural comum, mas também enquanto 
potenciadores de reflexão sobre ques-
tões atuais relacionadas com o trabalho 
e a cultura. A mostra está organizada em 
cinco núcleos temáticos: Instrumentos 
de Preparação do Solo, Instrumentos 
de Ferreiro, Instrumentos de Trabalho de 
Madeira, Objetos Domésticos de Barro 
e Instrumentos de Fiação, tendo como 
subnúcleos Ferros de Marcação de Gado 
e Cangas de Luxo. 

AQUEDUTOS: ÁGUA E PATRIMÓNIO | FOTOGRAFIA DE PEDRO INÁCIO
Sala Dacosta, 17 de fevereiro a 8 de abril
As imagens presentes nesta exposição resultam do levantamento fotográfico, iniciado 
em 2007, realizado por Pedro Inácio para um trabalho de investigação sobre alguns 
dos antigos aquedutos existentes em Portugal, Espanha e França.
Parte destes monumentos remontam ao tempo dos romanos, pioneiros na constru-
ção de numerosos aquedutos por todo o seu antigo Império. Atualmente, existem 
magníficos testemunhos destas construções hidráulicas em diversos países europeus, 
designadamente em Espanha, França, Itália, Portugal e Turquia.
Entre os aquedutos selecionados que integram a presente exposição, seis são roma-
nos, construídos no século I d.C. e localizados em Conímbriga (Portugal), Mérida e 
Segóvia (Espanha) e Fréjus (França). Os restantes alguns classificados como Patrimó-
nio da Humanidade pela UNESCO, remontam aos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. 
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O Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima, instalado no antigo Hos-
pital Militar da Boa Nova, acolhe a notável Coleção de Militaria do Museu de Angra 
do Heroísmo, sendo o único museu português não integrado no Ministério da Defesa 
subordinado a esta temática, em que estão representados os três ramos das Forças 
Armadas nacionais e estrangeiras. 
Anteriormente repartida por vários núcleos e reservas, dado a diversidade, volume e 
quantidade das peças que a constituem, esta coleção é trazida ao público através 
de três exposições temáticas de longa duração, que, a par de uma explanação da 
evolução e funcionalidade das armas e de um convite à reflexão sobre as grandes 
questões éticas, morais e sociais inerentes aos conflitos bélicos, documentam a per-
sonalidade e vivências pessoais do patrono e a história do próprio edifício. 
Composto por peças de artilharia ligeira e pesada, armas de fogo, armas brancas, 
proteções metálicas, projéteis, equipamento de logística, arreios, uniformes e conde-
corações, este acervo, na sua maior parte acomodado em reservas concebidas em 
obediência à tipologia dos diferentes materiais, reflete o interesse pela área militar e 
o espírito colecionista do primeiro diretor do Museu de Angra do Heroísmo, Manuel 
Coelho Baptista de Lima, que, durante mais de três décadas, garantiu por várias vias 
o seu enriquecimento.
O antigo Hospital Militar da Boa Nova é uma estrutura construída de raiz com esta fi-
nalidade, nos inícios do século XVII, no tempo da União Dinástica, situado à ilharga da 
imponente fortaleza filipina, conhecida vulgarmente por Castelo de São João Baptista. 

PREÇÁRIO 
Ingresso individual 2.00€  

DESCONTOS FIXOS: 
Crianças até 14 anos: entrada grátis.  
Visitas de estudo: entrada grátis.  
Jovens entre os 15 e 25 anos: 1.00€  
Reformados ou com idade igual ou 
superior a 65: 1.00€  
Docentes de qualquer grau  
de ensino: 1.00€  
Cartão Jovem Municipal: 1.00€ 
Grupos de 10 ou mais pessoas: 
1.00€ 

HORÁRIO 
Período de inverno:  
1 de outubro e 31 de março
Terça-feira a domingo e em dias 
feriados: 9h30 às 17h00
Encerramento às segundas-feiras

Acompanhamento de grupos escola-
res ou outros realizado às quintas- 
-feiras, das 14h00 às 17h00, median-
te inscrição prévia, através do telefo-
ne 295 240 800 ou do e-mail museu.
angra.agenda@azores.gov.pt.

Núcleo de História Militar Manuel Coelho 
Baptista de Lima, 21 de fevereiro, 20h00
Partindo da definição de colecionismo, o 
conferencista passa em revista as cole-
ções de armaria e mais particularmente 
de armas orientais pertencentes a mu-
seus e a privados, entre as quais a sua, 
que, elegendo armas brancas ligadas à 
expansão Portuguesa pelo Oriente, as-
sume especial relevância ao documentar 
por esta via a simbiose cultural decorren-
te dos Descobrimentos.

CONFERÊNCIAS NA BOA NOVA
RITUAIS DE PODER: O FASCÍNIO DAS ARMAS ORIENTAIS COMUNICAÇÃO POR JORGE CARAVANA, COLECIONADOR

NÚCLEO DE HISTÓRIA MILITAR MANUEL COELHO BAPTISTA DE LIMA
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OS HOMENS, AS ARMAS E A GUERRA:  
DA FLECHA AO DRONE
Esta exposição de longa duração remete para a evolução 
das armas em articulação com a história da humanidade, 
organizando-se em cinco núcleos temáticos, dispostos de 
forma diacrónica, tornando possível a ilusão de uma viagem 
no tempo e no espaço, até aos campos de batalha e ao seu 
contexto envolvente. O acervo da exposição é composto por 
armas brancas e de fogo, esfragística, documentos gráficos 
e de belas artes, uniformes e peças de proteção do corpo, 
instrumentos musicais, peças de artilharia e material de apoio, 
transportes e logística. 

MEMÓRIA E NOVIDADE: MANUEL COELHO BAPTISTA 
DE LIMA E O PATRIMÓNIO AÇORIANO 
A exposição Memória e Novidade: Manuel Coelho Baptista 
de Lima e o Património Açoriano visa historiar o desempenho 
deste intelectual angrense, referenciando a sua intenção de 
construir um discurso identitário e uma memória açoriana, 
dissonantes do regionalismo etnográfico da primeira metade do 
século XX, e evidenciando o seu contributo para a utilização, no 
arquipélago, de novos modelos europeus de gestão e defesa 
patrimonial, que vão marcar a génese da ação pública regional 
nesta área.  

O HOSPITAL REAL DA BOA NOVA 
Sob este título, reúnem-se as memórias de uso do edifício que 
terá sido, tanto quanto se conhece, um dos mais antigos, se-
não o mais antigo hospital militar do mundo, já que, até então, 
os doentes civis e militares tendiam a misturar-se nas instala-
ções existentes.
Tendo a sua raiz primeira no hospital de campanha trazido por 
D. Álvaro de Bazan, aquando da conquista da ilha Terceira, em 
1583, o edifício filipino desenvolveu-se alinhado com a capela 
de Nossa Senhora da Boa Nova e crescendo, nos tempos de 
D. José I, com uma ampla enfermaria nova.
Os modos de ver a doença e a saúde, na sua relação com o 
sagrado e com as mezinhas e tratamentos arcaicos, bem como 
as memórias do que aconteceu neste edifício secular, são revi-
sitados em painéis e peças, na antiga capela e sacristia anexa, 
recordando a assinatura da rendição espanhola, em 1642, 
após um memorável cerco de onze meses, mantido pela popu-
lação e milícias da ilha Terceira, com auxílio das de outras ilhas 
dos Açores; a pregação de António Vieira, em 1654; a figura 
do cronista maior da Terceira, Manuel Luís Maldonado (1644-
1711), autor da “Fenix Angrence” e administrador do hospital, 
que aqui está sepultado; e a instalação, durante algum tempo, 
do prelo inglês com que foi inaugurada a imprensa nos Açores.

NÚCLEO DE HISTÓRIA MILITAR MANUEL COELHO BAPTISTA DE LIMA



RESERVA VISITÁVEL DE 
TRANSPORTES DE TRAÇÃO ANIMAL 
DOS SÉCULOS XVIII E XIX
No espaço do antigo refeitório conven-
tual decorado com painéis de azulejos 
datados do século XVII, o visitante 
encontra uma coleção de transportes 
de tração animal dos séculos XVIII e 
XIX. Planeie um passeio demorado para 
melhor conhecer toda a diversidade 
apresentada.

E O AÇO MUDOU O MUNDO... 
UMA BATERIA DE ARTILHARIA 
SCHNEIDER-CANET NOS AÇORES
Produto da tecnologia do aço, o canhão 
75 francês, da fábrica Schneider Frères 
& Cie., foi decisivo na vitória republicana 
de 5 de outubro de 1910 e no desenrolar 
da Grande Guerra, equipando parte das 
forças aliadas e o Corpo Expedicionário 
Português que se deslocou a França 
para participar no conflito. Foi nesta 
altura que algumas peças deste modelo 
foram aquarteladas no Castelo de São 
João Baptista, sob a designação de 
Bateria de Artilharia de Guarnição n.º 3, 
aí permanecendo até aos anos quarenta, 
integrando a defesa da ilha Terceira. O 
conjunto existente no Museu de Angra 
do Heroísmo é o único completo em 
instituições museológicas.

SALA FREDERICO VASCONCELOS
A Sala Frederico Vasconcelos homena-
geia a Família Vasconcelos, que, desde 
o último quartel do século XVIII até aos 
nossos dias, criou e desenvolveu negó-
cios em variadíssimas áreas do comércio 
e da indústria com relevância no tecido 
económico local e regional, alguns dos 
quais ainda subsistem. Paralelamente, 
assume-se como um apontamento da 
história da Revolução Industrial possível 
nos Açores, vista através dos modos de 
ser e estar de uma família, do seu sen-
tido de oportunidade e das mudanças 
de percurso dos seus investimentos que 
refletem os fluxos e refluxos do pulsar 
ilhéu.

Fotos: Paulo Lobão

DO MAR E DA TERRA… UMA 
HISTÓRIA NO ATLÂNTICO
Esta é a principal narrativa expositiva 
do Museu de Angra do Heroísmo. 
Desenvolvendo-se ao longo de quatro 
momentos, que vão da descoberta e 
povoamento das ilhas até à contempo- 
raneidade da Região, pretende aprofun-
dar a cultura e história da Terceira e dos 
Açores, através das peças mais signifi-
cativas e de maior valor da instituição.  
O projeto expositivo parte do papel 
geoestratégico do arquipélago e articu-
la-se com os planos suprarregionais do 
país e do Mundo, de forma a abranger 
outras dimensões tidas como fundamen-
tais para a compreensão da história e 
cultura desta ilha.

EDIFÍCIO DE S. FRANCISCO | 
MEMÓRIAS
Na sala junto à receção deste Museu, 
por onde o visitante normalmente inicia 
o percurso de descoberta das exposi-
ções, apresenta-se a história deste 
espaço conventual e das instituições que 
o ocuparam ao longo de décadas e até 
séculos, sob o título Edifício de S. Fran-
cisco | Memórias. Esta história começa 
com o povoamento e com a instalação 
junto à Ribeira dos Moinhos dos religi o-
sos franciscanos em casas doadas por 
Afonso Gonçalves d’Antona Baldaia, o 
Velho de S. Francisco, e chega até hoje 
com a atividade desenvolvida por este 
Museu. 
Trata-se por isso de lembrar a vida 
daqueles religiosos, que permanece 
inscrita nas paredes desta construção 
do século XVII, e as memórias do Liceu 
de Angra que ainda vivem naqueles que 
o frequentaram.

PORTUGAL, OS AÇORES E A GRANDE 
GUERRA 1914-1918
Esta exposição constitui uma bolsa temá 
tica sobre a participação de Portugal e 
dos Açores no que na época se conven-
cionou designar pela «Grande Guerra».  
A contextualização temática da mesma  
é obtida com a utilização de elementos 
cartográficos e fotográficos, que per-
mitem ao visitante perceber o que era 
a Europa e o mundo, antes e após o 
fim da guerra e o que os jornais locais 
noticiavam sobre a sua evolução. Os 
países participantes na guerra são identi-
ficados através dos capacetes e objetos 
militares como armas, máscaras antigás, 
lanternas, sistemas de comunicação, 
imagens e sons que sugerem o ambien-
te e o quotidiano da guerra. É dado um 
destaque particular a personalidades 
como o Tenente-coronel José Agostinho 
e o Tenente Carvalho Araújo.
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EDIFÍCIO DE SÃO FRANCISCO EXPOSIÇÕES DE LONGA DURAÇÃO
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MOSTRAS

M U S E U  A D E N T R O10/

CAPACETE DO TIPO 
MONTEFORTINO
Sala Edifício de São Francisco | Memórias, 
16 de janeiro a 18 de março
Este capacete pertencente à tipologia 
denominada montefortino (séc. IV a.C. 
a I d.C.), foi encontrado em escavações 
arqueológicas em Tomar, podendo 
ter sido usado por um militar romano 
republicano ou por um guerreiro ibérico. 
Integrou a coleção do José Eduardo 
Pisani Burnay, colecionador de antigui-
dades, que o doou ao Museu de Angra 
do Heroísmo, em 1976. 

MÁQUINAS DO TEMPO | RETRATOS TÊXTEIS  
DE LINDA LANE THORNTON
Do Mar e da Terra… uma história no Atlântico,  
3 de fevereiro a 29 de abril
O trabalho de reaproveitamento têxtil conhecido como patch-
work prende-se ao universo feminino da gestão doméstica, 
em que o material costurado, geralmente de feição utilitária, 
funciona muitas vezes como meio de evasão ao confinamento 
doméstico dado o prazer estético decorrente da combinação 
aleatória dos retalhos ou da recriação de padrões tradicionais.
É por isso que as peças criadas por Linda Lane Thornton se re-
vestem de um caráter único, não só pela excelência e multipli-
cidade de técnicas aplicadas, que fazem delas delicadas obras 
de arte, mas por se assumirem como journal quilts, retratos 
têxteis em que recoletou aventuras, experiências e momentos 
da sua viagem à volta do mundo a bordo do seu iate Coroman-
del, agora ancorado na marina de Angra do Heroísmo. 

EVENTOS

MÁQUINAS DO TEMPO | RETRATOS TÊXTEIS  
DE LINDA LANE THORNTON
Do Mar e da Terra… uma história no Atlântico  
Inauguração a 3 de fevereiro, 15h00
COMUNICAÇÃO POR LINDA LANE THORNTON
Nesta comunicação, Linda Lane Thornton, iatista de origem 
inglesa e artista têxtil, comentará as peças que constituem a 
mostra Máquinas do Tempo | Retratos Têxteis e que são parte 
constituinte do journal quilt que elaborou a bordo do seu iate 
Coromandel, aquando da sua viagem de circum-navegação 
que a trouxe até aos Açores, cujas paisagens retratou em pá-
ginas de tecido, recorrendo a diferentes técnicas de patchwork 
e bordado. 
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EVENTOS

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AQUEDUTOS: ÁGUA  
E PATRIMÓNIO | FOTOGRAFIA DE PEDRO INÁCIO
OS ANTIGOS AQUEDUTOS: DOS ROMANOS ATÉ À ATUALIDADE

Comunicação de Pedro Inácio seguida de visita à exposição.
Auditório do MAH, 17 de fevereiro, 15h00
Parte dos monumentos cujas fotografias integram exposição 
Aquedutos: Água e Património remontam ao tempo dos ro-
manos, pioneiros na construção de numerosos aquedutos por 
todo o seu antigo Império. Aproveitando o conhecimento e a 
técnica da engenharia romana, foram construídos em Portugal, 
mil e quinhentos anos mais tarde, vários aquedutos que, como 
se explicará na presente comunicação, contribuíram decisiva-
mente para melhorar o abastecimento de água e a qualidade 
de vida das populações.

SKETCHING NA BOA NOVA
Núcleo de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima,  
18 de fevereiro, 10h00
Se gosta de desenhar, o Museu de Angra do Heroísmo e os Ur-
ban Sketchers Terceira convidam-no a vir ao Núcleo de História 
Militar Manuel Coelho Baptista de Lima e a encontrar-se com 
outros sketchers urbanos. Conviva com quem tem o mesmo 
gosto por esta modalidade artística e aproveite para conhecer 
a coleção de militaria do MAH, distinguida em 2017 pela Asso-
ciação Portuguesa de Museus (APOM) como a melhor coleção 
visitável nacional.

CAFÉ TEATRO

A PONTE É UMA PASSAGEM...
Auditório do Museu de Angra do Heroísmo, 8 de fevereiro, 21h00
Comecemos o ano unindo o que os muros da solidão,  
do desamor e do ócio separam.
Venha ter connosco no primeiro café teatro de 2018.
Entrada gratuita

Fotografia: Margarida Quinteiro
Organização:
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SABERES DA TERRA 3

CONTAMINAÇÃO DE AQUÍFEROS,  
POR FRANCISCO COTA RODRIGUES
Auditório do MAH, 24 de fevereiro, 15h00
A contaminação das águas subterrâ-
neas, associada ao transporte e armaze-
namento de combustíveis na Base das 
Lajes e nas suas imediações, tem gera-
do polémica, suscitando alguma contro-
vérsia. Nesta comunicação, procura-se 
caracterizar o estado atual da qualidade 
das águas captadas para abastecimento 
humano na ilha Terceira, nomeadamente 
na Praia da Vitória, perspetivando-se 
a sua evolução futura, tendo em conta 
os últimos estudos efectuados neste 
domínio.

TEIAS 2: INICIAÇÃO À TAPEÇARIA EM TEAR VERTICAL
Serviço Educativo do Museu de Angra do Heroísmo
25 de fevereiro, 10h00 /12h30, 14h00/17h30
A tapeçaria tecida em teares verticais, denominados de alto 
liço, é uma arte milenar carregada de simbolismos e mitos 
como os de Penélope e Aracné. Praticada desde a Antiguidade 
no Oriente, depois na América pré-Colombiana, passando pe-
los egípcios da XVIII dinastia, quase 2 mil anos antes da nossa 
era, e também pelos cristãos coptas do Egipto no séc. III. Ao 
longo desta viagem, perdurou o mesmo princípio deste ofício: 
uma teia de fios em tensão entre os quais passam os fios da 
trama.
Da tapeçaria tradicional à contemporânea, deram-se várias 
transformações que lhe conferiram novo estatuto e função, as-
sumindo-se como território e ferramenta de expressão plástica. 
O executante de tapeçaria não é apenas um hábil artesão, mas 
também criador e um intérprete.
Formadora: Guida Fonseca
Participação gratuita, mas limitada a 8 participantes
Inscrições através do e-mail museu.angra.agenda@azores.gov.
pt ou do telefone 295 240 800

ATELIÊS EM REGIME DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL SERVIÇO EDUCATIVO

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO

Colaboração:

FILOSOFAR, INVESTIGAR  
E DIALOGAR NO MUSEU  
DE ANGRA DO HEROÍSMO 
FILOSOFIA PARA CRIANÇAS OFICINA DE PROMOÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS COGNITIVAS, AFETIVAS E 
COMPORTAMENTAIS

Núcleo de História Militar Manuel Coelho 
Baptista de Lima 27 jan., 17 fev., 10 mar., 
14 abr., 12 maio e 2 jun., 15h00
Facilitadora: Ana Lúcia Ribeiro
Custo: 2,5€ por sessão, pagos  
à facilitadora

ATIVIDADE ORGANIZADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DINAMIZAÇÃO  
DA EXPOSIÇÃO INSTRUMENTOS DE TRABALHO E DE CULTURA

EVENTOS
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Consultar o sítio do Museu de Angra para aceder a outras ações de dinamização das exposições de longa duração e 
reservas, passíveis de serem realizadas quando solicitado: http://museu-angra.azores.gov.pt/museu-educativo.html.

Visitas orientadas e frequência e ateliês dependentes de agendamento prévio, via telefone 295 240 800 ou através do 
e-mail museu.angra.agenda@azores.gov.pt.

ENCONTRA MAIS ATIVIDADES NA PÁGINA DO SERVIÇO EDUCATIVO EM MUSEU-ANGRA.AZORES.GOV.PT

ATIVIDADES PARA GRUPOS ESCOLARES SERVIÇO EDUCATIVO

PINTAR COM LINHAS
Vamos ficar a conhecer o trabalho de 
patchwork de Linda Thorton e ficar a 
perceber como costurando também 
se podem contar histórias e “pintar" 
quadros. Depois, em ateliê, vamos usar 
linhas, botões e tecidos para criar uma 
página do nosso diário têxtil.

DA OVELHA AO CACHECOL
Introdução ao ciclo da lã a partir de uma 
apresentação complementada com a 
observação de peças que integram a 
exposição Instrumentos de Trabalho 
ou de Cultura. A existência de réplicas 
elaboradas para o efeito permitirá ainda 
experimentar algumas das fases do 
processo de tratamento da lã.
Público-alvo: adaptável em função da 
faixa etária.

CHAPÉUS MAS NÃO MUITOS
Serviço Educativo do Museu de Angra  
do Heroísmo, 3 de fevereiro, 14h00/17h30
No carnaval, a catarse coletiva opera-se 
através do excesso, da infração, da loucura 
consentida. Neste ateliê, convidamo-lo a dar 
asas à sua criatividade, criando uma chapéu 
carnavalesco com lantejoulas, flores, laços 
e fitas, mas sem o famigerado mercúrio que 
enlouqueceu tantos chapeleiros.
Monitora: Ana Brum
10 participantes, adultos e crianças com 
idade superior a 10 anos ou acompanhadas 
por encarregado de educação. 
Custo: 10 g pagos à formadora.
Inscrições através do telefone 295 240 800 
ou do e-mail museu.angra.agenda@azores.
gov.pt

ATELIÊS EM REGIME DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL SERVIÇO EDUCATIVO

À FORÇA DE ÁGUA
Depois de uma visita à exposição Aque-
dutos | Água e Património, em que se dá 
a conhecer a função e funcionamento 
dos aquedutos, fazem-se algumas ex-
periências em que se constroem alguns 
dispositivos aproveitando a força motriz 
da água, nomeadamente uma garrafa 
dispersora e uma turbina. 
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