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O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO as-
sinala o Dia Mundial da Mulher, reali-
zando pelas 15h00, na Sala do Capítu-
lo, a terceira edição do encontro Viajar 
pela Imagem, em que serão apresen-
tadas fotografias de Margarida Quintei-
ro que documentam viagens à China, Ti-
bete e Namíbia. À semelhança do que 
aconteceu nas duas mostras anterio-
res, protagonizadas por Hugo Macha-
do e Rui Caria, as fotografias projeta-
das serão comentadas pela autora que 
dará testemunho das experiências vivi-
das nestes lugares.
A mostra fotográfica  Viajar pela Ima-
gem  decorre no âmbito do programa 
de dinamização da exposição Patrimó-
nio Mundial | Do Mundo a Angra do 
Heroísmo, patente até maio de 2014, 
na Sala do Capítulo, estando previs-
tas mais duas sessões, a decorrer em 
abril, a primeira das quais terá lugar no 
dia 5 desse mês, na sequência da rea-
lização do concurso fotográfico  Biodi-
versidade dos Ambientes Costeiros 
| RAVE 2014,  organizado pelo Cen-

tro Regional de Educação e Investiga-
ção Associado à Sustentabilidade dos 
Açores e pelo Grupo da Biodiversida-
de da Universidade dos Açores. A 12 de 
abril, o Dia Mundial dos Monumentos 
e Sítios será assinalado com uma via-
gem no tempo, mediante a projeção da 
versão integral do Documentário Ter-
ceirense, o primeiro filme realizado nos 
Açores, em 1927.
A exposição Património Mundial | Do 
Mundo a Angra do Heroísmo assina-
la simultaneamente o 40º aniversário da 
Convenção (1992-2012) e o 30º aniver-
srio da inclusão da Zona Central de An-
gra do Heroísmo na Lista do Património 
Mundial (1983-2013), propondo uma re-
flexão alargada sobre os temas do Pa-
trimónio, da Diferença e da Identidade 
e sobre os modos como a Humanida-
de com eles convive. Deste modo, o 
Museu de Angra do Heroísmo cumpre 
o seu objetivo de se assumir como es-
paço de confluência de culturas, prota-
gonizando momentos de vivência de ou-
tras realidades e heranças.
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Margarida Quinteiro é uma tercei-
rense oriunda de Santa Bárbara, 
cujo gosto pelas viagens e pela 
fotografia começa cedo, tornan-
do-se “viajante” aos 25 anos. Es-
teve já em 40 países, com passa-
gens regulares por alguns locais 
na Europa e América do Norte. Li-
cenciada em Línguas e Literatu-
ras Modernas, variantes de Inglês 
e Alemão, na Faculdade de Letras 
da Universidade Clássica de Lis-
boa, o seu percurso profissional 
passa ainda pelas Universidades 
da Graz, na Áustria, e de Berlim, 
na Alemanha, de 92 a 96, onde foi 
Leitora de Português, e pela ad-
ministração regional dos Açores, 
durante onze anos. É atualmente 
professora do ensino secundário 
do quadro da Escola Básica e Se-
cundária Tomás de Borba, em An-
gra do Heroísmo.


