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NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO inaugura a 
14 de março, pelas 15h00, a mostra Vestir a Fé 
| paramentos antigos nos Açores: os exem-
plares da Igreja do Colégio, que estará paten-
te até 10 de maio, no 1.º momento da exposição 
Do Mar e da Terra... uma história no Atlântico, 
que ocupa o piso superior do Edifício de São 
Francisco. 

Aquando da inauguração, Maria Manuel Ve-
lasquez Ribeiro, técnica-superior do MAH, fará 
uma comunicação sobre a singularidade das 
peças de paramentaria expostas, pertencentes 
à Igreja do Colégio de Angra, que se destacam 
pela sua antiguidade – finais do século XV e prin-
cípios do século XVI – e pela sua suposta manu-
fatura inglesa.

Com esta iniciativa, realizada em parce-
ria com a Ordem Terceira de N.ª Sr.ª do Car-
mo, o Museu de Angra do Heroísmo dá início a 
um novo projeto intitulado Museu Adentro, que 
consubstancia a sua missão institucional de di-
vulgar e potenciar as coleções e áreas temáticas 
representadas no seu acervo. 

No âmbito do mesmo, o MAH organizará pe-
riodicamente mostras de peças, oriundas quer 
das suas reservas, quer facultadas para esse fim 
por entidades externas, que, pela sua natureza 
ou função, se associem às temáticas dos dife-
rentes núcleos que compõem a exposição Do 
Mar e da Terra… uma história no Atlântico. 

Com o Museu Adentro, o Museu de Angra 
do Heroísmo, pretende continuar a chamar a si a 
comunidade em se insere, facultando-lhe (in)for-
mação no âmbito da história, da arte, da religião 
e também da ciência e da técnica

A cada uma das mostras será associada 
uma comunicação de um especialista ou técni-
co, de forma a explicitar o valor patrimonial, mu-
seológico ou afetivo das obras ou artefactos ex-
postos. 

Paralelamente, será editado um boletim em 
formato digital, que, mediante a colaboração 
com diversos fotógrafos, complementará o des-
critivo ou comentário das peças com uma foto-
grafia de natureza artística, de forma a valorizá-
-las esteticamente.
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