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NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

Novas exposições do MAH: Oásis by Nuno Sá  
e Pedra-Ilha | Esculturas de Baltasar Pinheiro

O Museu de Angra do Heroísmo inaugura no 
próximo dia 19 de junho, quinta-feira, pelas 
18h00, as exposições Oásis by Nuno Sá | Wil-
dlife Photography e Pedra-Ilha | Esculturas, 
de Baltazar Pinheiro, que estarão patentes ao 
público durante o próximo verão.

A mostra Oásis by Nuno Sá | Wildlife Photo-
graphy é composta por fotografias subaquáti-
cas em grande formato, belas e fantasticamen-
te coloridas, que serão apresentadas na Sala 
do Capítulo e no adro da Igreja de Nossa Se-
nhora da Guia, em suportes iluminados, pro-
piciando uma espanto sa experiência de des-
coberta da riqueza e biodiversidade do mar 
açoriano.

Pedra-Ilha | Esculturas, apresentada na Sala 
Dacosta, é composta por dezassete peças es-
cultóricas, muitas das quais incorporam mate-
riais vulcânicos, procurando uma comunhão 
com o material, de modo a conhecer a nature-
za e a assimilar a sua energia tida como a alfa e 
ómega da obra de arte. 

Baltasar Pinheiro é natural da ilha Terceira. O seu percurso artístico 
começou num curso de iniciação à cerâmica na Casa do Sal, em Angra 
do Heroísmo, com o artista terceirense Renato Costa e Silva, cujo ate-
liê frequentou durante vários anos. Na Suécia, estudou escultura no 
Gothemburg Art College. Vive atualmente em Uppsala, onde trabalha e 
continua a desenvolver a sua carreira artística. Já expôs  individual e 
coletivamente em Portugal e na Suécia.

Nuno Sá, fotógrafo profissional especializado em vida selvagem ma-
rinha, conta com uma dezena de distinções em alguns dos principais 
concursos internacionais de fotografia da natureza. É autor de duas 
imagens premiadas no Wildlife Photographer of the Year, o maior e 
mais prestigiante concurso de fotografia selvagem ao nível mundial, e 
colabora com a National Geographic e outras publicações nacionais e 
internacionais.
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