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Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO dá 
continuidade no próximo sábado, 24 de 
maio, pelas 15h00, ao programa dinami-
zação da exposição Património Mun-
dial | do Mundo a Angra do Heroísmo 
com duas comunicações subordinadas 
ao tema A Gestão Patrimonial: Angra 
e o Sismo de 80.
Jorge Forjaz, ao tempo Diretor Regio-
nal dos Assuntos Culturais, refletirá so-
bre o esforço da Administração Regional 
em resposta ao Sismo de 1 de Janei-
ro de 80, em especial no caso de An-
gra do Heroísmo e da sua zona central, 
testemunhando o impacto do terramoto 
numa situação nova de Autonomia e go-
vernação próprias. Por seu lado, Fran-

cisco Maduro Dias abordará a gestão 
de Angra do Heroísmo, enquanto bem 
cultural classificado, após a sua inclu-
são na Lis ta da UNESCO, mormente no 
que respeita à criação e institucionaliza-
ção do Gabinete da Zona Classificada de 
que foi diretor.
O ciclo de conferências relativo à expo-
sição Património Mundial | do Mundo 
a Angra do Heroísmo prosseguirá a 31 
de maio com uma reflexão da autoria de 
Nuno Lopes, Diretor Regional da Cultura, 
sobre a situação contemporânea de An-
gra do Heroísmo, enquanto Património 
Mundial, e as perspetivas futuras que se 
lhe colocam, designadamente do ponto 
de vista da Administração Regional.

A Gestão Patrimonial: 
Angra e o Sismo de 80, no MAH

O Museu de Angra do Heroísmo 
cumpre assim o seu objetivo 
de, através da exposição 
Património Mundial: do 
Mundo a Angra do Heroísmo, 
propor uma avaliação do 
impacto gerado na cultura e na 
identidade das comunidades 
envolvidas, em resultado da 
inclusão da zona central de 
Angra do Heroísmo na Lista  
do Património Mundial  
(1983-2013).
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