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COMPUTADOR DE MESA, 
APPLE MACINTOSH PLUS

Estados Unidos da América 
Séc. XX (1986-1990)

Plástico, metal e vidro // 34,5x24,4x27,6 cm
MAH 20102321/22/23

169 MUSEU ABERTO
A 24 de janeiro, a Macintosh celebrou o 30.º aniversário do primeiro computador Mac. De todos os modelos 
lançados por essa companhia o MacIntosh Plus, fabricado entre 1986 e 1990, foi aquele que teve maior dura-
ção na linha de produção da Apple. Permitia a ligação a periféricos como discos rígidos, CD-ROMs, impresso-
ras e monitores. Com 1 MB de memória RAM, podia ser configurado até 4 MBs. Possuía uma capacidade du-
pla de armazenamento em disquete e um monitor monocromático de 9 polegadas. Este exemplar, doado por 
Paula Quadros, integra a Coleção de Ciência e Técnica do Museu de Angra do Heroísmo.
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PISTOLA DE SENHORA 
PARA TIRO DE SALÃO

Aço e madeira, 
com punção de U coroado de Liège

C18 cm, 100 gr
MAH R199210

170 MUSEU ABERTO O termo pistola, hoje associado a uma arma de fogo de uso pes-
soal e manuseio rápido, até ao século XV designou pequenas fa-
cas que podiam ser escondidas na roupa, evoluindo, a partir do 
século XVII, para o seu sentido atual. Esta pistola de punho com 
recartilha de madeira tem um cano fino e longo, reforçado na 
parte anterior e com o bocal terminado em forma oval, que faci-
litaria a sua dissimulação sob a saia, enfiada na liga. Entre o cão 
e o cano possui uma patilha móvel que se abria todas as vezes 
que era carregada.
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MÁSCARA RITUAL

África, Séc. XX
Madeira

8,7 x 24,7 x 20,5 cm
MAHR 1996163

171 MUSEU ABERTO Máscara, talhada em madeira, representativa do poder mágico-
-espiritual, recolhida no Planalto de Benguela, em Angola, du-
rante a Primeira Grande Guerra. Integra a Coleção Africana do 
Museu de Angra do Heroísmo, que é constituída por uma doa-
ção feita à extinta Junta Geral, em 1933, por Joaquim Moniz de 
Sá Corte-Real e Amaral. Entre 1933 e 1960, esta coleção este-
ve exposta na Sala Colonial do antigo Liceu de Angra, localiza-
do no Edifício de S. Francisco, onde hoje se encontra instalado 
o Museu.
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CADEADO
Ferro forjado e batido

Séc. XIX
MAH R 2014.6

172 MUSEU ABERTO As primeiras fechaduras, de madeira e muito semelhantes às que 
ainda aparecem nos Açores, são anteriores a Cristo. O conceito 
não tem variado muito, dependendo sempre de uma caixa, um 
trinco, uma chave e um segredo. Perante uma fechadura, a van-
tagem do cadeado é a portabilidade, mas é, também, o principal 
problema, já que pode ser atacado por todos os lados. Este exem-
plar, provavelmente concebido para uso militar, procura resistir 
pela robustez e por um pequeno truque: a proteção da entrada 
da chave através de uma placa com segredo lateral.

(Clique na imagem para aceder)
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