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Visite os últimos Museus Abertos
(Clique na imagem para aceder)

museu aberto155 2 Francos   

A 14 de maio de 1940, a França começa a ser in-
vadida pelas tropas nazis e, um mês mais tarde, 
Paris é tomada. A 22 de junho, um armistício é 
assinado. Embora Paris se mantenha, de facto, ca-
pital do país, o governo francês, saído da derrota, 
instala-se na cidade de Vichy e é criado o Estado 
Francês, autoritário, com o Marechal Filipe Pétain 
como chefe de Estado, sepultando a Terceira Re-

pública Francesa. A situação evolui, progressiva-
mente, de uma pretensa neutralidade a um cada 
vez maior alinhamento com Hitler até que, em 11 
de novembro de 1942, o resto da França é ocupa-
do e a “França de Vichy”, torna-se, cada vez mais, 
numa entidade virtual.
A moeda de dois francos, aqui apresentada, revela 
toda a situação de conflito e penúria de uma Fran-

ça invadida, derrotada e com a economia destro-
çada, no material pobre, no pouco peso, na fra-
se que ostenta – Trabalho, Família, Pátria –, em 
substituição do orgulhoso mote proclamado em 
1789: Liberdade, Igualdade, Fraternidade.
O Governo de Vichy terminará, já no exílio, em 
Sigmaringen (Alemanha), em 22 de junho de 
1945.
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França, séc. XX (1944) // alumínio // D 2,7 cm, peso 2g
maH r20101944 

museu aberto156 Âncora
 

A 26 de junho de 1583 saiu de Lisboa a armada 
católica de que era general de mar e terra o mar-
quês de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazan, he-
rói de Lepanto. Constava de cento e dois navios, 
que incluíam galés, galeões, naus grossas e mui-
tos barcos e baixeis de menor grandeza, fretados 
a diferentes nações. Embarcaram-se nesta pode-
rosa armada 10.000 soldados velhos espanhóis, 
1.600 alemães, duas companhias de italianos e 
uma de portugueses. Depois de passar por Pon-
ta Delgada, onde incorporou mais 2.000 espa-

nhóis, chegou à vista da ilha Terceira, segundo 
Herrera, a 24 de julho. Bazan mandou bloque-
ar, no porto de Angra, os navios franceses que 
aí se encontravam, com quatro galés e a arma-
da amanheceu, no dia seguinte, “entranhada” na 
baía das Mós.
Se a batalha da Salga (1581) é vitoriada por por-
tugueses e ignorada por espanhóis, esta batalha 
das Mós é comemorada solenemente na sala das 
batalhas do Escorial, em Madrid, mas profunda-
mente ignorada na Terceira. Dois dias de recon-

tros permitiram a Filipe I eliminar o último foco 
de resistência. Por se tratar de um achado fortui-
to não existem certezas, mas esta grande âncora, 
recolhida na baía das Mós, poderá ter pertencido 
à esquadra de Bazan e mostra a imponência dos 
navios que estiveram envolvidos no confronto.
Esta peça pode ser vista na exposição “Histórias 
que Vêm do Mar”, organizada em parceria com 
o OMA (Observatório do Mar dos Açores), que 
estará patente na Sala do Capítulo do Museu de 
Angra do Heroísmo, até 29 de Setembro.
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Ferro // espanha (?), séc. XVI // 372x235 cm
maH r20132013

museu aberto157 Garrafa 
 de bordo 

O vinho servido a bordo como complemento da 
ração diária de água, que em pouco tempo se 
tornava intragável, era de péssima qualidade. O 
melhor era guardado em garrafas de vidro, co-
mummente designadas por onion bottles devido 
à sua forma bojuda semelhante à de uma cebo-
la que lhe garantia estabilidade. Foram fabrica-

das na Inglaterra, Holanda, França e Alemanha, 
desde o século XVII até meados do século XVIII 
e, mais tarde, em Portugal, quando evoluem pa-
ra formas semelhantes às atuais. Eram também 
utilizadas para conter outros líquidos, nomea-
damente produtos farmacêuticos e medicinais 
e, mediante o recurso a um pavio que trespas-

sava a rolha embebido num líquido inflamável, 
transformadas em armas. Esta garrafa, encontra-
da intacta na baía de Angra do Heroísmo, inte-
gra a exposição “Histórias que Vem do Mar”, pa-
tente na Sala do Capítulo até 29 de setembro, 
do Museu de Angra do Heroísmo depois de Sa-
la do Capítulo.
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Vidro // 18,5 cm x 14 cm // europa // 1690-1710
maH D200011

museu aberto158 AnforetA 
 ou botijA

Herdeiros da tradição mediterrânica das ânforas 
romanas, estes contentores serviam para o trans-
porte de azeite, azeitonas em salmoura, alcapar-
ras, feijões, ervilhas, grão-de-bico, vinho, água, 
mel ou amêndoas, sendo muitas vezes imperme-
abilizados com resina de pinheiro. Foram recupe-
rados inúmeros fragmentos destas peças – alguns 

ainda com as rolhas de cortiça que as fechavam – 
nos naufrágios denominados Angra B e Angra D, 
sítios arqueológicos subaquáticos integrantes do 
Parque Arqueológico Subaquático da Baía de An-
gra do Heroísmo. Este parque, aberto ao público 
desde 2006, permite conhecer de perto o Cemité-
rio das Âncoras e o vapor Lidador através de mer-

gulho turístico e cultural, reunindo testemunhos 
e vestígios que comprovam a importância estraté-
gica da cidade de Angra ao longo dos séculos.
Esta peça, achada fortuitamente na baía de Angra do 
Heroísmo, pode ser vista na exposição Histórias que 
vêm do Mar, patente na Sala do Capítulo do Museu 
de Angra do Heroísmo até ao dia 29 de setembro.
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argila // Penísnsula Ibérica (?) // séculos XVII-XVIII

18 DIDOMINGO

museu aberto159 MáquIna FotográFIca De 
         estúDIo, KoDaK century 7a

José Rodrigues, comercialmente estabelecido junto 
ao jardim público de Angra do Heroísmo, fotogra-
fou diversas gerações de angrenses que acorriam 
ao seu estúdio, em traje domingueiro, para, atra-
vés da sua lente, perpetuarem momentos marcan-
tes da sua história familiar. Esta máquina fotográfi-
ca de estúdio de grande formato pertenceu-lhe. In-
tegra a coleção de Ciência e Técnica do Museu de 

Angra do Heroísmo, encontrando-se exposta no 
4.º momento da exposição “Do Mar e da Terra… 
uma história no Atlântico”. Possui objetiva normal, 
Schneider, Xenar, 420 mm f/4.5 e visor ótico dire-
to e permite fotografias com película ou chapa até 
18x24 cm. A mesa de tripé é também original, em-
bora lhe falte o suporte dos carregadores de filme 
em chapa.

Fabricadas pela Century Camera – fundada em 
1900, em Rochester, Estados Unidos – as máqui-
nas Century eram consideradas plataformas foto-
gráficas de grande qualidade, e já em 1902 parti-
lhavam 25% do mercado das máquinas de estúdio. 
Em 1907, por aquisição, a Century Camera foi in-
tegrada na Kodak Century Camera Division, que 
manteve a marca até 1920.
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estados unidos da américa, séc. XX (1907-1920)
madeira, metal e vidro // 50x35x52cm // maH r2008458

museu aberto160 Chave de porta 
 de arquinha

A maioria das fontes de abastecimento de Angra 
tem origem na serra do Morião, na Nasce Água e, 
se deram origem, por um lado, à famosa ribeira 
dos moinhos, permitiram, por outro lado, a insta-
lação de mais de duas dezenas de chafarizes pú-
blicos, de duas bicas, como refere Maldonado, na 
sua “Fenix Angrence”.
Alguns deles já aparecem na vista de Angra de 
1595, incluída na “História da Navegação…” 
de Linchoten, mas a instalação do cano real, em 

1605, permitiu ainda maior e melhor distribui-
ção, não só pública como privada, crescendo o 
número dos que foram colocados nos pátios das 
casas mais abastadas e nos conventos e mosteiros.
Era, todavia, distribuição por gravidade, o que tor-
nava complexa a organização da tubagem e obriga-
va a definir pontos mais altos e afastados, donde a 
água descia, através de tubo de barro e de chum-
bo, para as diversas ruas da baixa de Angra, por um 
sistema de arquinhas, pequenos depósitos, abertos 

nas paredes e muros, de que se conhecem ainda al-
guns testemunhos, visíveis na cidade, com o aspeto 
de grupos de pequenas portas, na parede.
Esta chave, doada ao Museu de Angra do Heroís-
mo, era da arquinha de água da casa n.º 110 da 
Rua de S. João, que ficava na Rua da Miragaia. 
Na sua singeleza, mostra uma cidade organizada 
e dispondo, desde muito cedo, de água fresca, em 
privado, ao contrário de outras que dependiam de 
poços ou de cisternas.
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Portugal (ilha terceira), séc. XIX
Ferro // 10 x  3,5 cm // maH r 2013655

Chave de porta de arquinhaMáquina fotográfica de estúdio, 
Kodak Century 7A
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