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MUSEU ABERTO165 ESTOJO DE FARMÁCIA 
         DE CAMPANHA

Durante a I Guerra Mundial, o papel da farmácia 
foi crucial. Além de lhe caber o fornecimento de 
medicamentos, era ainda um agente sanitário pú-
blico fundamental. A resposta dada neste campo, 
durante este conflito, foi muito importante, assen-
tando, sobretudo, na terapia antimicrobiana, com 

avanços significativos em quimioterapia, antibio-
ticoterapia e imunoterapia.
Este Estojo de Farmácia tinha uma função preven-
tiva e conteria materiais desinfetantes e curativos 
para substâncias tóxicas, como os gases de guerra, 
e outros produtos medicinais. Estojos como este 

dotaram o exército português em África (colónias) 
e na Europa, nomeadamente o Corpo Expedicio-
nário Português (CEP), em França.
Esta peça, reputada como muita rara, integra a 
Coleção de Militaria do Museu de Angra do He-
roísmo.
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Portugal // séc. XX // I Guerra Mundial
Vidro e madeira // MAH 20136/7/8 e 9

MUSEU ABERTO166 DECORAÇÕES DE ÁRVORE 
 DE NATAL

Nos tempos iniciais das árvores de Natal, pendu-
rava-se de tudo, desde laranjas ou tangerinas a 
pequeninos chocolates, desde bolas de papel ma-
chucado, pacientemente forradas a papel de prata 
alisado, a estrelas recortadas em cartolina e, tam-
bém elas, forradas a papel de prata colorido, ou 
pequenos brinquedos.
Nestas bonecas pertencentes ao espólio do Museu 
de Angra do Heroísmo, o espírito do reaproveita-

mento e da criatividade caseira, orientados para a 
decoração natalícia, socorre-se de revistas de mo-
das, de cartolina e de pratas de chocolate alisadas 
para construir figuras de pendurar, completadas 
com papel de seda dobrado e plissado, e algodão. 
Peças como estas, individualizadas e bem diferen-
tes entre si, baseavam-se, umas, em silhuetas in-
teiras, outras em cabeças recortadas e coladas em 
corpos singelos, desenhados a lápis na cartolina, 

antes de a tesoura entrar em ação, outras, ainda, 
colocando recortes de rostos de pessoas da famí-
lia, retirados de fotografias.
Estes adornos de Natal espelham, de modo mui-
to claro, os meados do século XX e os tempos de 
um certo pós segunda guerra mundial, durante os 
quais o racionamento e as dificuldades se haviam 
encarregue de obrigar a aguçar o engenho e a ar-
te de cada um.
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Cartolina, papel de seda, algodão, papel de prata, recortes 
de revistas // Ilha Terceira, séc. XX (C. 1950) // MAH R20131015 /16

MUSEU ABERTO167 CADEIRINHA
 VIATURA DE TRAÇÃO HUMANA

Este é um meio de transporte concebido para pe-
quenos percursos em ambientes citadinos, nos sé-
culos XVIII e XIX. Era usado principalmente por 
eclesiásticos e senhoras. O código social das clas-
ses sociais elevadas, sobretudo no caso das senho-
ras, desaconselhava as deslocações a pé, havendo 
ainda a considerar as situações de intempérie. A 
tração estava a cargo de serviçais ou escravos, en-
quanto foi praticada a escravatura em Portugal. 

Esta viatura, de aspeto muito gracioso, exibe nas 
portas o brasão do Morgado Carvalhal, cuja famí-
lia descende originalmente do fidalgo espanhol D. 
Álvaro Gil de Carvajal, que passou a Portugal em 
1300 e foi senhor de Évora Monte. Há notícias 
de um Carvalhal que viveu em Guimarães, nos fi-
nais do século XV, e que terá sido pai ou avô de 
Francisco Dias do Carvalhal, que foi cavaleiro do 
Reino e deve ter chegado à Terceira por volta de 

1530,  onde foi próximo de Pero Anes do Canto, 
provedor das Armadas e Naus da Índia. Um seu 
descendente, João do Carvalhal da Silveira de No-
ronha e Frias, foi o último morgado desta famí-
lia (1786/1873) e  poderá ter sido quem mandou 
construir esta cadeirinha, que integra a exposição 
“Do Mar e da Terra... uma história no Atlântico”. 
O solar da família Carvalhal ainda existe, na rua 
de Jesus desta cidade.
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Origem Portuguesa, séc. XVIII (meados)
Madeira, couro, tecido e tintas // MAH R1996271
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LEQUE

Século XIX
Madeira, casca de tartaruga, papel 

e tecido de seda 
A 28,5 cm  //  MAH R2013409

168 MUSEU ABERTO Utilizados desde a Antiguidade e difundidos na Europa pelos 
portugueses desde o séc. XVI, os leques são acessórios pessoais 
utilizados para refrescar e afastar os insetos. Inicialmente de 
grandes dimensões e movidos por escravos, o seu uso acentuou-
-se entre o séc. XVII e 1930, tornando-se sinónimo de elegância. 
Madame de Stäel dizia que uma dama sem leque é como um nobre 
sem espada, lema que dá mote ao projeto de angariação de fun-
dos para recuperar a coleção de leques do MAH, acessível através 
do endereço www.massivemov.com/mulhersemleque.
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