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Fundição de Sinos.
[© Serafim da Silva Jerónimo e Filhos, Lda.]



Jorge A. Paulus Bruno
Director do Museu de Angra do Heroísmo

Ao encerrar o seu programa expositivo para o corrente ano, no período que
corresponde ao último trimestre de 2009, o Museu de Angra do Heroísmo apresenta
na Sala de Oportunidades uma exposição de peças provenientes do seu acervo
museológico, que tem o bronze como tema e fio condutor. 

Com efeito, pretende-se com esta exposição, que se designou O Mundo do Bronze,
revisitar minerais em aspecto nativo, acompanhar processos e resultados,
aprofundando o conhecimento de um metal, cujo impacto civilizacional foi
determinante. Armas e sinos, balanças, peças de navio, pesos e medidas, medalhas e
moedas integram esta mostra que percorre a imensa panóplia de finalidades e
utilizações desta liga, desde o século I a.C. até à actualidade.

A realização de uma exposição é sempre, também, uma oportunidade para
aprofundar o estudo e a investigação em torno das peças que saem das reservas,
onde se encontram guardadas e, desta forma, passam a estar disponíveis aos olhares
do público visitante. Para esse efeito, as espécies museológicas são, por vezes, objecto
de acções de restauro mais profundas do que aquelas – de conservação preventiva – 
a que estão sujeitas pelas rotinas próprias de uma instituição desta natureza.

Com uma permanência programada até ao último dia do mês de Fevereiro de 2010,
esta exposição é acompanhada pelo presente catálogo, que procura igualmente
ilustrar e divulgar o vasto, diversificado e rico acervo museológico do 
Museu de Angra do Heroísmo.
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Jazigo de cobre de Neves Corvo.
[© Lundin Mining Portugal / Somincor / A. Cunha]
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O bronze é uma liga metálica constituída essencialmente por cobre e estanho, de cor
dourada e brilhante. É duro e tenaz e as suas propriedades de resistência são
superiores às dos simples metais que o compõem. 

Além da resistência à corrosão atmosférica, capacidade de beleza de acabamento e
ductilidade, importantes para a produção de armas e para uma grande variedade de
usos artísticos e práticos, adereços e ornamentos, o bronze possui ainda
características acústicas muito especiais, que o recomendam para instrumentos de
produção de som. 

O “Bronze” é normalmente identificado como o período da civilização no qual
ocorreu a descoberta desta liga metálica, correspondendo ao início e ao
desenvolvimento da verdadeira metalurgia. 

As datas e modos de adopção do bronze são variáveis ao longo do Planeta, segundo as
diversas culturas e civilizações.



Filão na mina da Panasqueira.
Os materiais amarelados no interior da mancha branca,

que constitui o filão propriamente dito, são a matéria
prima a partir da qual se produz o concentrado de cobre.

[Foto F. Barriga © Imagens MNHN]
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Aparecimento
da produção
do bronze no
Oriente Médio,
por volta de
3.300 a.C.
numa liga de
cobre/arsénio. 

Na Ásia
Central
(Afeganistão,
Irão), o bronze
surge por volta
de 2.000 a.C.

Na China, é
adoptado por
volta de 1.800
a.C., durante a
dinastia Shang.

Expande-se o
seu uso na
bacia do
Mediterrâneo,
no decurso do
segundo
milénio. 

Na Europa
central, a
confecção e
utilização do
bronze ocorre
entre
1600-1200 a.C.

No continente
americano,
quase não terá
havido
produção de
bronze,
passando-se
directamente
do uso do
cobre para o
ferro, depois
de 1492, na
sequência do
contacto com
as culturas
europeias.

No espaço
Romano,
durante o
período do
Império 
(509-27 a.C.), 
os gladiadores
usam
normalmente
armas de
bronze:
couraças,
bolas, escudos
e máscaras. 

O bronze
reaparece no
século XIV nos
campos de
batalha, com o
advento das
armas de fogo. 

Os canhões 
de bronze são
utilizados,
como
artilharia de
melhor
qualidade,
entre a
segunda
metade do
século XIV e
até finais do
século XIX,
sendo a sua
produção
símbolo de
poder, riqueza
e primor
técnico dos
países
produtores.

Em 1870, com a
guerra franco-
-prussiana,
surgem as
primeiras
peças de
artilharia de
aço, que
constituem
uma grande
novidade na
técnica bélica.

A partir do
século XIX, a
vocação do
bronze torna-
-se quase
exclusivamente
civil, ligada à
estatuária,
escultura,
fundição de
sinos e peças
para
equipamentos
musicais,
objectos
utilitários e
mecânica.



exposição
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Terreno antes da descoberta
de um depósito mineral.

[Foto J. Correia / Creminer-FCUL-LA / ISR © Imagens MNHN]
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Cómoda
Madeira com embutidos e bronze
A 92,5 x C 122 x L 58,5 cm
MAH R.1996.401



Carvalho Araújo
Bronze
Leopoldo de Almeida
A 87 x C 61,2 cm
MAH R.1989.1136
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Vida de Santo Nuno
Bronze e madeira
Teixeira Lopes
A 105 x L 130 cm
MAH R.1989.1134
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J. J. Rousseau
Bronze
Auguste, Paris, França
Século XIX [1.a metade]
A 67 x C 23 x L 27 cm
MAH R.1989.1095
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“Madame la Contesse du Bary”
Bronze cinzelado
Pajou, França
Século XVIII [1773]
A 75 x C 50 x L 27 cm
MAH R.1989.1100
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Infante D. Henrique
Bronze
H. Moreira, Porto
Século XX [1960]
A 62,5 x C 27 x L 44 cm
MAH R.1989.1112



pág. 17

Escultura “Arte Nova”
Bronze
J. Caussé, França
Século XIX
A 54 x C 22 x L 15 cm
MAH R.1989.1092
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Condição Insular
Bronze
J. M. França Machado
Século XX [1984]
38 X 30 x 30 cm
MAH R.1996.489



Tinteiros [campainha]
da Capitania Geral
Bronze e latão lavado a prata
Século XVIII
MAH R.1992.765 a 769
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Pesos padrão
da Capitania Geral
Bronze
Século XVIII
MAH R.1999.85 a 1999.88
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Caixa de pesos padrão
Bronze
Século XVI [reinado de D. Sebastião]
CMAH D.2442
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Medidas padrão
da Capitania Geral
Bronze
Século XVIII
MAH R.1999.885 a 888
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Medida padrão 
Bronze
Século XVI [reinado de D. Sebastião]
CMAH D.2215
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Sino
Bronze
Século XIX [1886]
MAH R.2009.1529



Almofariz
Bronze
A 8,5 x D 11,5 x C 18 cm
MAH R.1989.1215
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Campainha de gado
Bronze, latão e couro
Ilha Terceira
Século XIX / XX
C 124,5 x L 12 cm
MAH R.1989.2443



Capacete
Bronze
Península Ibérica
Século I a.C.
A 18,5 x C 22,7 x L 19,3 cm, 760 g.
MAH R.1992.79
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Canhão [miniatura]
Bronze
Século XX
MAH R.2009.1526



Berço (berço manuelino)
Bronze
Portugal
Século XVI
MAH R.1998.12
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Falconete 
Bronze 
Século XVI [1514]
Ostenta o brasão do rei D. Manuel.
Recuperado na Baía de Angra,
no ano de 1893
C 161 x L 30 x D 16 cm
300 Kg., calibre: 5 cm
MAH D.434
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Lantaka
Bronze
Índia
Século XVI / XVII
A 54 x L 120 cm
MAH R.1998.13
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Colubrina de mão
Bronze e madeira
Oficina da Península Ibérica
Século XVI
C 143,5 cm, 15,85 Kg.
MAH R.1992.87
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Bacamarte de muralha
Bronze e madeira 
Inglaterra
Século XVIII
MAH R.1998.64
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Pistola de percussão
(chaminé)
Bronze, madeira e ferro
Século XIX [1830/1860]
C 19 cm, 300 g.
MAH R.1992.20



Pistola de sinais
Bronze, madeira e ferro
Século XX [1943]
A 15 x C 24 x L 5 cm
MAH R.1998.351
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Caixa de pesos
Bronze
MAH R.2009.813 a 819

Cana de leme – Bergantim real 
Bronze
Século XVIII
MAH R.1996.263

Castiçais
Bronze
Século XVIII
MAH R.1992.583 e 584

Castiçais
Bronze
Século XVIII
A 21 x L 7,5 cm
MAH R.1995.562 e 563

Ferro de engomar
Bronze
Século XIX
A 15,7 x C 15 x L 10,5 cm
MAH R.1990.1083

Forquetas – Bergantim real
Bronze
Século XVIII
MAH R.1996.263

Hissope 
Bronze
MAH R.1992.754

Luminária de mesa
Porcelana, ormulu (bronze dourado)
e vidro pintado à mão
Século XIX
A 43 x D 20 cm
MAH R.1989.657

Maluco
Bronze com vestígios de prata
Século XIX
D 4,3 cm, 28 g.
MAH R.2007.102

Outras peças
em exposição Medalha comemorativa

Bronze
Século XIX [1855]
D 58 mm, 104 g.
MAH R.2007.369

Medalha comemorativa
Bronze
Século XIX [1852]
D 60 mm, 114 g.
MAH R.2007.370

Pataco
Bronze
Século XIX [1826/1828]
MAH R.2007.361

Peça de artilharia de montanha
Bronze e madeira
Século XX [1896, reinado de D. Carlos]
A 93 x C 162 / C 100 cm, 106,4 Kg.
MAH R.1991.614

Peça de artilharia de montanha
Bronze, ferro e madeira
Século XIX [1874]
A 94 x C 162 x C 95 cm
MAH R.1991.624

Peso 
Bronze
MAH R.2009.1520

Relógio de pé alto
Madeira, lacado e bronze
Século XIX
MAH R.199.6305

Sineta
Bronze
Século XIX
MAH R.2009.1530

Tinteiros [campainha] de secretária
Bronze e latão
Século XIX
MAH R.2009.1527

pág. 37



© Os textos, fotografias e outros elementos contidos nesta
publicação estão protegidas pela lei, ao abrigo do Código dos
Direitos de Autor e direitos conexos.
É interdita a cópia, reprodução, difusão e utilização comercial
dos mesmos sem autorização expressa dos proprietários, com
execepção do direito de citações definido na lei.
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