
http://museu-angra.azores.gov.pt07
PRÉMIOS APOM: MELHOR SÍTIO DA INTERNET 2015, MENÇÃO HONROSA EM TRABALHO JORNALÍSTICO/MEDIA 2014 E MELHOR SERVIÇO EDUCATIVO 2013

NEWSLETTER

MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO: 
NOVAS EXPOSIÇÕES CONVIDAM À VIAGEM

A Direção Regional da Cultura, através do MUSEU DE 
ANGRA DO HEROÍSMO, inaugura na próxima sexta-feira, 
pelas 18h00, duas exposições que convidam à viagem, à 
evasão e à reflexão.

A Sala do Capítulo exibirá, até outubro, a reportagem 
fotográfica LISBOA|PEQUIM|LISBOA, da autoria de Pepe 
Brix, que documenta a expedição de três motards portu-
gueses de Lisboa à China, passando por 19 países, numa 
viagem que ligou a costa atlântica portuguesa à costa pa-
cífica chinesa.

PEPE BRIX nasceu em 1984 na ilha de Santa Maria, nos Açores. 
Filho e neto de fotógrafos iniciou bem cedo a sua atividade e, durante os 
últimos anos, tem percorrido o mundo a fotografar. Europa, Peru, Equa-
dor, Índia e Nepal foram algumas das expedições posteriormente con-
vertidas em exposições fotográficas que circularam pelo seu país natal. 
Destas viagens surgiu ainda a publicação de dois livros em co-autoria 
com Daniel Gonçalves, “rumores para a transparência do silêncio” e “en-
saio sobre o comprimento do silêncio”.

Mais recentemente, Pepe esteve embarcado num dos 13 sobrevi-
ventes da frota portuguesa de pesca do bacalhau, nos mares bravios do 
atlântico noroeste. 

O trabalho fotográfico “Código Postal: A2053N” é uma homenagem 
aos últimos heróis portugueses de pesca longínqua, publicado na edição 
de fevereiro de 2015 da National Geographic Portugal e mais tarde em 
livro, com o título “Os últimos heróis”, integrando a celebração dos 30 
anos da empresa Riberalves. 

Entre maio e junho de 2015, o fotógrafo retomou a estrada para fa-
zer a reportagem integral da expedição Lisboa-Pequim-Lisboa, uma via-
gem de mota em que atravessou meio mundo e de que trouxe mil histó-
rias na bagagem para contar.

Mais uma vez debruçado sobre os assuntos do mar, Pepe esteve re-
centemente na Islândia a recolher imagens para o seu novo documen-
tário fotográfico “For Cod’s Sake”, que nos dará a conhecer a história de 
uma nação que cresceu com a pesca responsável da espécie que mu-
dou o mundo: o Bacalhau do Atlântico.

EDUARDO CARQUEIJEIRO é, entre outras coisas, pintor. Em 
constante atividade, tem organizado e/ou participado em exposições in-
dividuais, coletivas, pintura ao ar livre, encontros, conferências, perfor-
mances, publicações, espectáculos musicais, para além de ser monitor 
de cursos livres de pintura. É ainda um profissional dedicado à sua pro-
fissão e paixão com experiência profícua em Portugal e no estrangeiro.

Natural de Setúbal, nascido em 1958, formou-se em arquitetura 
pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (1981), tendo tido como 
professores os mestres Frederico Jorge e Daciano Costa. Em pintura, no 
AR.CO em Lisboa, teve como mestres António Sena e João Hogan nos 
cursos de pintura e gravura entre 1976-1981. Especializou-se ainda nas 
reconhecidas escolas de arte de Londres – Slade School of Art e Central 
St. Martins College of Art & Design (1998 e 2011).

Como artista, tem a experiência e a prática de mais de 30 anos a 
pintar ininterruptamente, tendo participado em 105 exposições colecti-
vas, sendo esta a sua 25 ª exposição individual. 

A sua prática profissional está ainda ligada ao ambiente, tendo vivi-
do e trabalhado no arquipélago dos Açores em dois períodos, que con-
sidera importantes da sua vida (1982-3 e 2001-6), em que conciliou o 
desempenho profissional com a arte e expôs em Ponta Delgada, Angra 
do Heroísmo e Horta.

A sua pintura encontra-se atualmente representada em inúmeras 
coleções privadas nacionais e internacionais. Faz igualmente parte de 
vários coletivos de arte, comunidades artísticas e movimentos cívico-cul-
turais informais, quer no país quer no estrangeiro.

Em LUGAR FICTÍCIO|TERRA PROMETIDA, Eduardo 
Carqueijeiro “quis retratar o que nos rodeia hoje em dia e 
que nos transporta para situações e modelos pré-existen-
tes e pré-definidos, um mundo repleto de informação e de-
sinformação, de ilusão e realidade, de ficção e de verdade”. 
Esta exposição estará patente na Sala Dacosta, também 
até outubro.

Estas inaugurações, que contam com a presença dos 
autores, decorrem em regime de livre acesso.
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