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Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO assi-
nala a Noite dos Museus de 2015 no próximo 
sábado, dia 16 de maio, com um programa su-
bordinado ao tema “Paixão Equestre: Moda e 
Equitação no MAH”.
A noite terá início pelas 20h00, com uma vi-
sita guiada à Reserva Visitável de Transpor-
tes de Tração Animal dos Séculos XVIII e XIX 
e às exposições “E o Aço Mudou o Mun-
do: uma bateria Scheneider Canet nos Aço-
res” e “Do Mar e da Terra… uma história no 
Atlântico”, durante a qual serão salientandos 
os conteúdos expositivos que remetem para 
o papel essencial que os animais de tração 
e de sela assumiram até há bem pouco tem-
po, quer na vida quotidiana das populações, 
quer em contextos épicos.
Pelas 22h00, decorrerá a apresentação de 
uma coleção de peças inspiradas nos tra-
dicionais trajes portugueses de equita-
ção, com design de Sílvia Teixeira, que será 
complementada com uma exibição de arte 
equestre pela Quinta do Malhinha.
Com esta iniciativa, o Museu de Angra do 
Heroísmo pretende realçar a ação funda-

mental dos museus na promoção de novas 
formas de reinterpretar a tradição.
A apresentação da coleção de peças ins-
piradas nos tradicionais trajes portugueses 
de equitação “La Belle Écuyére” terá início 
no auditório do MAH, seguindo-se o desfi-
le pela Sala Schneider Canet e pela Reser-
va de Transportes de Tração Animal dos Sé-
culos XVIII e XIX.
A exibição equestre, que finaliza a apresentação 
das peças da estilista Sílvia Teixeira, a cargo da 
Quinta do Malhinha, realizar-se-á no claustro do 
Edifício de São Francisco, pelas 23h00. 
Desta forma, o Museu de Angra do Heroís-
mo associa-se, pela oitava vez consecutiva, 
às celebrações da Noite Europeia dos Mu-
seus, uma efeméride criada em 2005, pelo 
Ministério Francês da Cultura e da Comuni-
cação, que visa proporcionar experiências 
atrativas e fora da oferta habitual por par-
te destas instituições, de forma a permitir ao 
público vivenciar tais espaços numa pers-
petiva diferente, participando em atividades 
propositadamente organizadas para esse 
ambiente e em horários específicos.

Sílvia Teixeira nasceu em Luan-
da em 1974. Licenciou-se em 
Design de Moda, em 1999, na 
Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lis-
boa. Realizou o estágio de fi-
nal de curso no ateliê de Ma-
ria Gonzaga, em Lisboa, onde 
permaneceu posteriormente, 
exercendo atividade profissio-
nal como assistente de guar-
da-roupa e figurinos para tele-
visão, teatro e cinema. Desde 
2012, ano em que abre o seu 
ateliê em Angra do Heroísmo, 
dedica-se ao design e confe-
ção de trajes para equitação e 
toureio, figurinos para teatro e 
outras artes performativas, e 
outro tipo de vestuário.

A Quinta do Malhinha, proprie-
dade de João Carlos Pamplo-
na, funciona como Escola de 
Equitação desde 1995 e tem 
tido como um dos seus princi-
pais objetivos promover o des-
porto equestre, contribuindo 
para o seu desenvolvimento na 
região. Participa ativamente, 
enquanto Escola, com os seus 
alunos, sempre que solicita-
da, nas diversas manifestações 
culturais da cidade de Angra e, 
apresenta também, com algu-
ma regularidade, espetáculos 
de arte equestre.
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