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                                                                                                         … do fundo do mar!                                             

 
De 14 de Outubro 11 de Janeiro, decorrerá, na Sala de Destaques do Museu de Angra, a exposição 
com o título acima referenciado. 
 
Os objectos, artefactos ou elementos, recolhidos no fundo do mar fascinaram, desde sempre, o ser 
humano. Peças sem contexto são, porém, pouco mais que interessantes curiosidades, já que lhes falta o 
enquadramento e a riqueza de informação. Reside aí a fundamental diferença entre uma recolha por 
métodos arqueológicos e a simples “pesca” de coisas ao acaso. 
 
A localização numa ilha e a história acontecida têm levado a que, desde há mais de 45 anos, o Museu de 
Angra do Heroísmo receba, adquira ou até participe, em actividades de recolha e estudo deste tipo de 
materiais. A presente exposição dá precisamente conta desse esforço e intenção de, também por esta via, 
documentar as vivências do mar. 
 
Assim, entre as peças apresentadas podem encontrar-se talheres, pratos de loiça inglesa, garrafas e 
outros utensílios ligados à alimentação e preparação de alimentos, como um gomil e uma lavanda de 
barro, usados na higiene. Tais objectos permitem, pois, perspectivar não só a vida a bordo, mas também 
compor um quadro do quotidiano doméstico da época a que se ligam. 
 
De entre os elementos expostos, destacam-se duas galhetas, peças ligadas à celebração litúrgica, e um 
bule em peltre. Trata-se de uma liga de estanho, antimónio, cobre e chumbo que, quando polida, se 
assemelhava à prata, e que permitia assim, às gentes de menos posses, ostentar a desejada prosperidade 
que perseguiam. Igualmente interessante é uma caneca, cuja forma nos é reconhecidamente familiar, e 
que era utilizada sobretudo nos navios holandeses e ingleses para beber cerveja, já que a água, ao fim de 
algum tempo, se tornava intragável. Daí que se recorresse a bebidas fermentadas, como a cerveja e o 
rum, e, no caso dos portugueses e outros povos de climas amenos, mais comummente ao vinho e à 
aguardente. 
 
Espreitar o fundo do mar é, pois, tomar consciência da vida à superfície e atentar no modo como as 
diferentes terras em que se vive determinam diferentes práticas e variadas soluções para as mesmas 
necessidades básicas.  
 
Independentemente da forma ou dos componentes, ou até do modo de recolha, convém nunca esquecer 
que tais materiais são testemunhos da vida, inteligência e habilidade humanas. 
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