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Visite os últimos Museus Abertos

MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO GANHA PRÉMIO APOM 2013 NA CATEGORIA DE MELHOR SERVIÇO DE EXTENSÃO CULTURAL/SERVIÇO EDUCATIVO
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Angra do HeroísmoMuseu
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PEÇA DE AA 9.4 CM
Inglaterra, Fábrica Vickers Armstrong, 1940 

Aço, ferro, vidro e plástico                                                                                           
Calibre: 94 mm // Comprimento do tubo: 4,7m 

Peso: 9.350 Kg   
MAH R 1999210

180 MUSEU ABERTO No contexto político-militar de defesa da ilha Terceira, aquando da 
II Guerra Mundial, instalaram-se duas Baterias de Artilharia Antiaé-
rea e duas Baterias de Referenciação, respetivamente no Pico das 
Cruzinhas e na proximidade da Base das Lajes. A sua instalação an-
tecedeu em alguns meses a chegada dos ingleses a esta ilha, a 8 de 
outubro de 1943.
Integradas no Museu de Angra do Heroísmo em 1977, uma das ba-
terias foi colocada na posição anteriormente ocupada, no Pico das 
Cruzinhas, em1987, numa perspetiva de museologia ao ar livre.

FO
TO

G
RA

FI
A 

  A
NT

Ó
N

IO
 A

RA
ÚJ

O

MANTA DE RETALHOS
Ilha Terceira, 1906

Retalhos de tecido de lã e linha                                                                                     
204 cm x 121,5 cm

MAH 2012229

179 MUSEU ABERTO A manta de retalhos que se apresenta foi executada em 1906 e 
reaproveita pequenos pedaços de tecidos de lã, formando um pa-
drão quadriculado decorado com pétalas do mesmo tecido. In-
tegra a Coleção de Têxteis do Museu de Angra do Heroísmo, do-
cumentando uma economia doméstica baseada no reaproveita-
mento e na reciclagem de materiais, que deu lugar ao “usar e dei-
tar fora” próprio de sociedades de intensa produção e excedentes 
cuja utilização, hoje, se questiona.
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PRESAS DE ELEFANTE AFRICANO
África, Séc. XX.

Fosfato de cálcio na forma de apatite (marfim)
 142,5 X 14 cm; 148,5 X13,7 cm; 18,5 kg, 17 kg

MAH R2010826/827

177 MUSEU ABERTO Este troféu de caça foi obtido em Moçambique, nos inícios do 
séc. XX, pelo Coronel Silva Leal, aquando da sua permanência 
ali em comissão de serviço. Tanto os machos como as fêmeas dos 
elefantes africanos podem ter presas de grandes dimensões, uti-
lizando-as para escavar, retirar a casca das árvores, mover obs-
táculos, demarcar o território ou como arma. A dominante, cha-
mada mestra, é mais curta e mais arredondada na ponta por cau-
sa do uso. Oferta da família, estes exemplares pertencem à Cole-
ção de Ciência e Tecnologia do MAH.
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MÁQUINA DE ESCREVER, 
MIGNON MODELL 4

Alemanha, 1924
Metais lacados e niquelados e madeira

18,5 x 32 x 24 cm
MAH R2011164

176 MUSEU ABERTO Estas máquinas de escrever caracterizam-se por um chassis me-
tálico, onde funcionam os componentes mecânicos. A impressão 
realizava-se através de um ponteiro que se movia sobre uma pla-
ca alfabética, selecionando, por transferência à cabeça dos tipos, 
o tipo a ser impresso. A tecla central – na parte frontal – era en-
tão premida, forçando o tipo sobre a fita de impressão e o papel. 
Fabricaram-se a partir do início do século XX e durante mais de 
trinta anos. Este exemplar integra a Coleção de Ciência e Técni-
ca do Museu de Angra do Heroísmo.

(Clique na imagem para aceder)

176. Máquina de escrever, Mignon Modell 4177. Presas de elefante africano

179. Manta de retalhos180. Peça de AA 9.4 cm
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