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NEWSLETTER

Mecânica(s) do Tempo | o tempo contado  
pelo Museu de Angra do Heroísmo

A Direção Regional da Cultura, através do MUSEU 
DE ANGRA DO HEROÍSMO, inaugura no próximo sá-
bado, dia 20 de fevereiro, pelas 15H00, a exposição 
Mecânica(s) do Tempo, em que apresenta um notá-
vel conjunto de relógios provenientes da Coleção de 
Ciência e Tecnologia do MAH e de algumas coleções 
particulares. Patente até 5 de junho na Sala do Capí-
tulo, esta mostra explicita a libertação progressiva dos 
mecanismos de medição do tempo relativamente à 
ação da natureza e do próprio ser humano, convidan-
do a uma reflexão sobre o consequente domínio tirâ-
nico exercido pelos relógios sobre a humanidade, que 
deixa de se regular para ser regulada. A inauguração, 
que decorre em regime de livre acesso, conta com 
uma visita guiada pelo técnico-superior do Museu de 
Angra do Heroísmo, Francisco Maduro-Dias, a que se 
seguirá uma participação do Grupo de Teatro A Sala.

Esta exposição, documentada num catálogo 
com o mesmo nome, resulta de um apurado traba-
lho nas áreas de pesquisa, conservação e restauro, 
museologia e divulgação, executado por diferentes 
equipas do MAH, de modo a cumprir um dos obje-
tivos primordiais de qualquer instituição museológi-
ca: conservar, estudar e dar a conhecer as suas co-
leções.

Durante a vigência da mostra referida, decor-
rerão diversas atividades de dinamização da mes-
ma, direccionadas para diversos perfis de públicos, 
abordando a temática do tempo, segundo diferentes 
perspectivas. Além de um ateliê infantil de constru-
ção de relógios de sol, terão lugar um curso de ini-
ciação à interpretação de poesia, uma comunicação 
sobre a criação de hortas domésticas e jardins e uma 
sessão de Tai Chi. 
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