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NEWSLETTER

Museu de Angra do Heroísmo apresenta Oásis  
by Nuno Sá | Wildlife Photography, no Museu  
da Baleação de New Bedford

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO apre-
senta, no Museu da Baleação de New Bed- 
ford, de janeiro a junho de 2016, a exposição 
Oásis by Nuno Sá | Wildlife Photography, no 
âmbito uma parceria mantida com aquela insti-
tuição norte-americana, visando estreitar os la-
ços estabelecidos entre os Açores e a comuni-
dade da Costa Leste dos Estados Unidos.

A mostra é composta por 24 fotografias 
subaquáticas em grande formato, que dão a 
conhecer o esplendor, a bizarria e a beleza das 
múltiplas criaturas que habitam a imensidão do 
mar açoriano, fazendo dele um inusitado oásis 
que poucos têm a oportunidade de vislumbrar. 

Patente na Sala do Capítulo do MAH e no 
Fórum Terceira, de junho a outubro de 2014, 
esta exposição foi depositada no Museu de 
Angra do Heroísmo, que assegurou a sua iti-
nerância no arquipélago e também além-fron-
teiras, por entender que, pelo seu valor docu-
mental e artístico, constitui um excelente meio 
de promoção turística dos Açores.

Inaugurada a 7 de janeiro, com a presença 
do Diretor do Museu de Angra do Heroísmo, 
Jorge A. Paulus Bruno e do autor, o fotógra-
fo madeirense Nuno Sá, esta exposição reafir-
ma a ligação por via do mar de duas comuni-
dades protagonistas da história da baleação, já 
que foram muitos os açorianos a integrar as tri-
pulações dos navios/fábrica norte-americanos, 
que demandaram os Açores nos séculos XVIII 
e XIX, em busca daqueles que Melville consi-
derava “os melhores caçadores de baleias”. 

Como forma de homenagear o papel dos 
portugueses, e em especial dos açorianos, na 
baleação, o Museu de New Bedford promove 
igualmente, no âmbito da celebração do 20º 
aniversário da leitura pública de “Moby Dick”, 
uma mini-maratona em que será apresentada 
a versão portuguesa desta obra, na qual par-
ticipará o diretor do Museu de Angra do He-
roísmo.

by Nuno Sá
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7:00 pm Presentation by the artist 
Jacobs Family Gallery

Nuno Sá, the highly celebrated and internationally 
renowned underwater wildlife photographer, has 
captured the rich and diverse marine life of the pe-
lagic oceans surrounding the Azorean archipelago. 
Oásis features 24 dynamic large-scale photographs 
of fish, sharks, and whales in their natural habitat. 
These dramatic images celebrate species that thrive 
in the deep waters of the Atlantic from perspectives 
that few have the privilege to experience.

The exhibition is supported by The William M. Wood Foundation, John Pinheiro and 
Luzo Auto, plus Pedro Carneiro and the New Bedford Portuguese Consulate. Special 
thanks goes to Jorge Bruno, Director of the Museu de Angra and former Regional  
Director for Culture in the Azores; and Márcia Dutra, Observatório do Mar dos Açores

at the New Bedford Whaling Museum

Nuno Sá, fotógrafo profissional especializado em vida selvagem marinha, 
conta com uma dezena de distinções em alguns dos principais concursos 
internacionais de fotografia da natureza. É autor de duas imagens premia-
das no Wildlife Photographer of the Year, o maior e mais prestigiante con-
curso de fotografia selvagem ao nível mundial, e colabora com a Natio-
nal Geographic e outras publicações nacionais e internacionais. Conta com 
imagens expostas em alguns dos maiores museus de história natural do 
mundo, tais como o London Natural History Museum e Smithsoniam Natio-
nal Museum of Natural History, em Washington.
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