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CONVERSAR SOBRE A ÁGUA
EM TEMPOS FORA DO COMUM

A temática da água, escolhida pela Rede de Museus e Coleções
Visitáveis dos Açores, RMCVA, como fio condutor da sua exposição
coletiva para o verão de 2020, foi desenhada, desde o início, para
corresponder a três desígnios:
– Ligar diversas entidades, com diversas tutelas, num projeto
comum;
– Ligar, com uma ideia comum, entidades museológicas, distribuídas
de um extremo ao outro do arquipélago dos Açores;
– Iniciar e mostrar como é possível um modelo de relação baseado
na parceria e na colaboração abertas.
Pretendia-se mostrar o trabalho e o modo de ver de cada um, a
multiplicidade de abordagens possíveis, a variedade e riqueza do
património, cultural e natural, que se guarda nos Açores, seja em
entidades museológicas, seja em coleções visitáveis, seja nas
novas abordagens institucionais.
A sua realização previa, inicialmente, que cada participante
organizasse uma exposição temporária, real e efetiva, por si e com
a sua própria abordagem e museografia, com um calendário de
exposição temporária, estendido ao longo do verão, desde maio/
junho a setembro/outubro.
Os elementos de ligação seriam um tema comum, um logotipo
comum e um catálogo comum. Ao mesmo tempo, seriam
desenvolvidas uma versão digital do catálogo e virtual da exposição.
Em rede, portanto, coletivamente e de modo organizado, mas
procurando garantir, sempre, toda a autonomia e individualidade
dos atuais 16 membros, 13 museus e 3 coleções visitáveis.
Conseguiu-se, assim, que, desde conchas a pintura, desde
maquinaria industrial a objetos do quotidiano, desde a paz à guerra,
da arte à ciência, entre a água salgada e a água doce, com múltiplos e
diversos olhares, fosse possível conceber e projetar uma exposição
com dezena e meia de salas, espalhadas pelo arquipélago,

Poço da Ribeira do Ferreiro – Flores

permitindo que um viajante, um habitante, um turista, pudessem
ser acompanhados, ao longo das ilhas ou numa determinada ilha,
por este projeto que os unia a todos.
Eis que, em março de 2020, estava o projeto já em andamento,
surgiu “o novo coronavírus”, a Covid-19, e, depois, o confinamento!
Um museu, uma coleção visitável, locais onde se guardam,
conservam, estudam, divulgam, elementos do património cultural
e natural, baseiam muita da sua ação na materialidade, mesmo
quando esse material é, sobretudo, suporte de elementos do
Património Imaterial. A sua essência é, mesmo, essa, a materialidade
do que guardam e conservam, como ponto de partida para o que se
queira discutir, questionar ou criar.
O desafio estava feito, perante esta nova e estranha situação:
encontrar formas de comunicar e ser museu, local de informação,
saber e inspiração, quando as portas estavam ou estariam fechadas
ou entreabertas, e, por certo, na impossibilidade do convívio habitual.
A resposta, a possível do ponto de vista técnico e humano, baseada
na capacidade, que costumamos entender como muito portuguesa,
de saber encontrar soluções alternativas, no meio da maior das
confusões, aqui está, resultado da qualidade técnica das equipas
de todos os parceiros da RMCVA e do seu esforço continuado, e
do apoio, inestimável, dos quadros técnicos disponibilizados pela
Direção Regional da Cultura dos Açores.
Transferindo a versão física e real da exposição e o catálogo
impresso para 2021, as energias voltaram-se, integralmente, para
as possibilidades abertas pelo digital e o virtual, reunindo 15 dos 16
membros, sendo que o não presente foi por razões absolutamente
atendíveis, não deixando, no entanto, de manifestar o seu apoio.
É assim que, em 18 de maio de 2020, em plena crise, motivada por
uma experiência humana e social completamente fora de todos os
hábitos, a RMCVA apresenta, em nome de todos os seus membros,
este trabalho coletivo.
Sejam bem-vindos!

A Comissão Executiva
Francisco R. Maduro-Dias
Luís M. Menezes
Telma Joana Silva
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ROBERT BENEVIDES
& RAYMOND BURR
A Coleção de Conchas
Em 1963, Raymond Burr, enquanto eminente e popular ator de
Hollywood, participou numa iniciativa do Governo dos E.U.A. que
consistia em levar cultura e ânimo aos soldados americanos em
guerra no Vietname.
Anos mais tarde, na ilha de Kauai, no Havai, Raymond reencontrou
um piloto desse tempo, que tinha uma empresa de helicópteros
para levar turistas e curiosos abastados aos mais recônditos e
exóticos vales, montanhas e praias do Arquipélago.
Raymond investiu nessa empresa e, numa dessas maravilhosas
viagens a uma praia isolada, encontrou uma concha da espécie
Cyprea tigurus que, segundo Robert Benevides, o terá fascinado
pela sua beleza. Esse foi o primeiro dia da coleção e a ciprea tigre de
Kauai é a concha número um desta coleção.
Em 1965, Raymond Burr e Robert Benevides adquiriram uma ilha no
Arquipélago das Fiji, a ilha de Naitauba, onde a reduzida população
sofria com uma elevada pressão étnica. Raymond e Robert,
para além de criarem gado e de produzirem orquídeas, tinham
estabelecido como prioridade contribuir para a valorização daquela
população. De forma altruísta, na perspetiva da época, levaram
para a América jovens fidjianos, proporcionando-lhes acesso à
educação, cultura e desporto.

Entidades gestoras/beneficiárias
Câmara Municipal da Horta (CMH); Observatório do Mar dos Açores (OMA); Instituto
do Mar (IMAR); Direção Regional dos Assuntos do Mar / Secretaria Regional do Mar,
Ciência e Tecnologia (DRAM/SRMCT).
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Pecten jacobaeus
Cultura religiosa, arte e pintura
Família: PECTINIDAE
Género: Pecten jacobaeus
Origem: Golfo de Praiano, Salerno –
Itália, Europa
Data: 1964
Num contexto cristão, esta espécie é
considerada a vieira que está associada
a S. Tiago (ou Iago), também conhecido
como S. Jacob, daí jacobaeus o nome
específico. É também conhecida como
“Vieira do Peregrino”, pois as conchas
foram utilizadas como copo pelos
peregrinos na Idade Média. Foi também
usada como uma parte simbólica de
pinturas e esculturas na cultura Cristã e
do mito clássico.

As maravilhosas conchas de Naitauba, segundo Robert Benevides,
foram essenciais para fortalecer o fascínio e o empenho de ambos
em aumentar o número de espécies desta fabulosa coleção e que
agora podemos apreciar.
O interesse pelas conchas passou a ser uma forma de estar na vida
de ambos. Faziam longas viagens e visitavam países e pessoas,
que tinham, como eles, o fascínio pelas formas, cores e texturas
das conchas marinhas. Compravam conchas por todo o mundo
recorrendo a catálogos de vendedores. Em viagem procuravam
conchas de espécies em falta.
O gosto pelas conchas, que nasceu em 1963, iria acompanhar
Raymond e Robert até 1993, ano em que Raymond viria a falecer.
Durante mais de 30 anos (as últimas conchas foram obtidas em
1999) colecionaram exemplares únicos, conservados e catalogados
de forma exímia e construíram uma das maiores e melhores
coleções privadas do mundo.
Neste contexto, considera-se, portanto, que a atividade de
exploração de conchas seja regulamentada e monitorizada e que
as coleções tenham comprovadamente interesse científico e/ou
educativo e assumam o seu papel de sensibilizar as sociedades para
a necessidade de promover práticas sustentáveis, que garantam
a conservação da biodiversidade marinha e o funcionamento (e
serviços) dos ecossistemas. Estas são disposições éticas que
deverão presidir à gestão e promoção desta coleção de conchas
marinhas do mundo. Uma faixa costeira rica em biodiversidade
é potencialmente mais próspera do que outra depauperada. A
coleção não inclui espécies do Anexo II da Convenção CITES.
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Tridacta squamosa
Família: BIVALVE TRIDACTA
Género: Tridacta squamosa
Origem: Mactan – Filipinas, Ásia
Data: 1991
Modo de extração: Mergulho
Dimensões: 112,8 mm

Da Califórnia para o Faial
Robert Benevides é um açoriano nascido na América, em fevereiro
de 1930, no estado da Califórnia. É um lusodescendente, com avós,
todos açorianos, de São Miguel, São Jorge, Pico e Faial. Cresceu
com a cultura açoriana dos seus avós paternos até aos 5 anos de
idade, altura em que, segundo o próprio, apenas falava português.
Embora tenha vivido e visitado muitos locais exóticos do planeta,
Robert tem mantido uma estreita relação com os Açores, que visita
com regularidade, desde 1975.
Em 2010, durante uma das estadias no Faial, Robert Benevides e Frank
Baptista pediram uma audiência ao Diretor do Departamento de
Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores (DOP), para falar
sobre a coleção de conchas e com o objetivo de saber se a instituição
tinha interesse em recebê-la, pois Robert queria doá-la à ilha do Faial.
O DOP tinha acabado de se instalar no antigo Hospital da Horta, mas
não estava vocacionado para preservar e promover aquela coleção,
embora tenha reconhecido o seu grande valor científico.
Em simultâneo, Robert Benevides contactou a Câmara Municipal da
Horta com o mesmo propósito, pois sendo esta a entidade mais
representativa da ilha, poderia assumir-se como o “fiel depositário”
da coleção. Rapidamente, também se concluiu que o Observatório
do Mar dos Açores (OMA) seria a entidade mais apta para promover
atividades científicas, culturais e didáticas, que tivessem a coleção
como recurso central.
A estratégia para trazer a coleção para a Horta, da longínqua
Califórnia, era exigente em termos logísticos, mas os contactos
entre o Atlântico e o Pacífico Leste mantiveram-se, até que, em
2013, se criaram as condições ideais para concretizar a benemérita
doação da coleção de conchas de Robert Benevides à ilha do Faial.

Os bivalves (bivalvia) são, logo a seguir
aos gastrópodes, a Classe do Filo Mollusca
com maior diversidade, estimada em
cerca de 10 000 espécies. A vasta
maioria é marinha, mas estes moluscos
podem igualmente ocorrer em água
doce e salobra. Os moluscos bivalves
caracterizam-se pela presença de uma
concha formada por duas valvas, em regra
simétricas. A maioria dos bivalves vive
enterrada ou semienterrada no sedimento
dos
fundos
marinhos
(amêijoas,
berbigões, vieiras), mas há espécies
que vivem agarradas a rochas (ostras e
mexilhões) e outras que podem inclusive
perfurar e viver dentro de madeira ou da
rocha (Teredo, Pholas). A diversidade de
formas e cores dos bivalves é notável e,
no Pacífico tropical, há uma espécie que
pode atingir mais de 1 metro (Tridacna
gigas). A vasta maioria alimenta-se por
filtração, capturando pequenas partículas
em suspensão na água, mas são também
conhecidas espécies carnívoras. Tal
como os gastrópodes, ocorrem em
todas as latitudes, do Ártico à Antártida,
das profundidades oceânicas aos rios.
Contudo, não há moluscos bivalves no
meio terrestre.
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A Coleção de Conchas: breve descrição
Esta é uma coleção de conchas preservada a seco. Inclui 5 076
conchas de moluscos (principalmente gastrópodes e bivalves),
pertencentes a 4 386 espécies, dispersas por 79 famílias. As
conchas, capturadas vivas, foram colecionadas entre 1963 e 1993.
Os espécimes foram maioritariamente adquiridos a vendedores
internacionais especializados, através de catálogos dirigidos a
colecionadores.

Estado de conservação

Murex trunculus
Uma fonte de corante
Família: MURICINAE PHILLONOTUS
Género: Murex trunculus
Origem: Lanzarote, Canárias –
Espanha, Europa
Data: 1964
Dimensões: 66,7 mm
Esta espécie de búzio é importante
historicamente porque a sua glândula
hipobranquial segrega muco que os
cananeus antigos/fenícios usaram como
um corante índigo azul-púrpura. Um
dos principais ingredientes químicos
do corante é dibromo-indigotina e, se
deixado ao sol por alguns minutos antes
de secar, a sua cor transforma-se num
azul índigo (como o corante usado nas
calças de ganga).
A família Muricidae inclui cerca de 1 600
espécies com conchas de formas, cores
e dimensões variadas. Ocorrem em
todos os oceanos em águas temperadas
e tropicais. No mar dos Açores são
conhecidas nove espécies desta família.
Estes moluscos vivem em habitats
rochosos e são carnívoros, alimentandose sobretudo de outros gastrópodes,
bivalves e cracas. Com a ajuda da rádula
(um tipo de dentes que a maioria dos
moluscos gastrópodes possui) e de
secreções químicas, abrem um pequeno
orifício circular na concha das presas,
através do qual lhes sugam o corpo.

As conchas estão inteiras, sem incrustações, descolorações ou
manchas. Amostras de alguns gastrópodes incluem o opérculo.
Origem geográfica: são essencialmente dos ambientes litorais (até
ca. 400m) do Índico, Indo-Pacífico e Pacífico, mas inclui muitos
exemplares da costa atlântica da América do Norte e do Sul,
incluindo Caraíbas, de África e da Europa. O mapa de distribuição
mostra a procedência da coleção.
Organização e armazenamento
Os exemplares estão organizados por famílias e identificados à
espécie. A maioria está em caixas plásticas transparentes, com
divisões interiores ou não, adaptadas à dimensão das conchas.
Cada caixa está identificada (pelo nome da família e número). Os
espécimes, devidamente etiquetados, estão acondicionados em
algodão. As caixas estão em gavetas ou prateleiras em 6 armários
desenhados para essa finalidade. A sala onde estavam armazenados
estava climatizada e não tinha luz direta do sol.
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Catálogo
A coleção está totalmente catalogada. O catálogo é composto
por fichas individuais, onde estão registadas todas as informações
relevantes sobre cada amostra (nome da espécie, local e
profundidade de recolha, arte usada na captura, data de recolha
e de aquisição, número e dimensão das conchas, referência da
caixa onde se encontra, preço de aquisição, etc.). O catálogo
está estruturado em famílias e espécies, organizadas por ordem
alfabética, e guardado em caixas metálicas. A sua utilização é
eficiente, permitindo localizar com facilidade conchas específicas
da coleção. O catálogo está atualmente digitalizado, a base de
dados facilita grandemente a gestão e uso da coleção.
Valor
O custo de aquisição de cada amostra está anotado na ficha
correspondente do catálogo. Os exemplares mais caros atingiram
preços de 3 000$, à época de aquisição. A maioria custou menos
de 50$. Pela sua dimensão, estado de conservação, raridade e
qualidade intrínseca de muitos espécimes, e comparando com
os preços atuais, considera-se que esta coleção tem um valor
de centenas de milhares de euros. A coleção tem associada uma
biblioteca temática, com dezenas de livros e publicações técnicas,
relacionados com a taxonomia e ecologia das conchas.

Cypraea moneta
Dinheiro
Família: CYPRAEIDAE MONETARIA
Género: Cypraea moneta rhomboides
Origem: Nada, Wakayama – Japão, Ásia
Dimensões: 16 mm
Durante 3 000 anos os búzios da Índia
foram usados como moeda global.
Assim como presentemente as moedas,
os búzios da Índia tiveram um passado
muito
movimentado,
influenciado
principalmente por acontecimentos
políticos. O respetivo valor esteve
dependente de fatores económicos
regionais e globais, tal como as moedas
de hoje.
A família Cypraeidae (nome comum:
porcelanas em português; “cowries” em
inglês) é caracterizada pela presença de
uma concha semiesférica colorida, lisa
e brilhante, com uma base plana onde
se encontra a abertura dentro da qual
se protege o animal, e pela ausência
de uma espira visível nos adultos. A
maioria das espécies varia entre 1 a 5
cm, podendo algumas atingir 15 a 20
cm de comprimento e alimentam-se
sobretudo de esponjas. Existem cerca
de 250 espécies em todo o mundo,
distribuídas maioritariamente nos mares
tropicais e subtropicais dos oceanos
Índico e Pacífico. Nos Açores existem
duas espécies desta família.
Ficha Técnica
Equipa da Fábrica da Baleia de Porto Pim
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Museu Carlos Machado

SEGUINDO A
ÁGUA
As coleções do Museu Carlos Machado encontram-se apresentadas
ao público, de acordo com uma organização do espaço em núcleos
e circuitos temáticos – no Núcleo de Arte Sacra: da pintura e
escultura de temática religiosa à Igreja do Colégio; no Núcleo de
Santa Bárbara: da pintura de Domingos Rebêlo à escultura de Canto
da Maya; e no Núcleo de Santo André: da História Natural à Memória
do Convento – o visitante identifica o âmbito Regional do Museu e a
abrangência do seu acervo, de temática generalista.

Sala do Mar e o Ciclo da água
Os Oceanos são um importante habitat
da Terra, representando 97% da água
do planeta. Os 3% de água doce,
indispensáveis ao funcionamento dos
sistemas biológicos e geológicos, são
mantidos pelo movimento infinito
e circular da água na natureza, por
meio dos processos de evaporação
da superfície de rios, lagos e oceanos
e da transpiração dos seres vivos.
A evaporação forma as nuvens na
atmosfera que permitem a condensação
e consequente precipitação em forma
de neve, granizo ou chuva. Como
reservatório natural de água temos: os
oceanos, os continentes e a atmosfera
que, ao manterem entre si a circulação
permanente de água, permitem que esta
mude de lugar e de estado físico vezes
sem conta, dando-se a este fenómeno o
nome de Ciclo da Água.
A existência ou não de água influencia o
clima e os habitats terrestres, sendo um
elemento determinante para a existência
de vida e da relação do Homem com o
seu meio ambiente. A fixação de pessoas
em certas regiões ou o desenvolvimento
de práticas culturais podem também ser
influenciados pela água.
Sala do Mar
Museografia cénica
Núcleo de Santo André
Museu Carlos Machado

Neste contexto, encontrar conexões por força de um elemento
como a água (proposta da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos
Açores), é o desafio expositivo que possibilita pensar no tema como
elemento condutor entre espaços, coleções e objetos. Seguindo a
água é um itinerário expositivo baseado num conjunto de peças
do Museu Carlos Machado, patentes nas suas exposições de longa
duração, onde o objetivo é ligar os diferentes Núcleos do Museu por
meio de um tema comum, que é transversal e enriquecedor da atual
abordagem temática de cada espaço. Tendo isto por base, surge a
organização de um conjunto de grandes temas que resultam em
tópicos de enquadramento dos objetos considerados, promovendo
a relação de peças e objetos apresentados em espaços distintos,
mas com relações por via do seu uso, significado, simbologia,
interpretação ou história.
Como exemplo, neste percurso pretende-se que o visitante faça
uma viagem ao fundo do mar, conhecendo os espécimes da
coleção de História Natural patentes na Sala do Mar, no Núcleo de
Santo André, e reflita sobre a importância da sustentabilidade dos
ecossistemas marinhos, destacando a relevância dos oceanos no
ciclo da água, fundamental na renovação dos aquíferos de água
doce indispensável para a existência de Vida na Terra.
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No Núcleo de Arte Sacra, junto da pintura São Francisco Xavier e o
Milagre das Águas – de Bento Coelho da Silveira (1620-1708) – e em
relação com o episódio bíblico representado no alto-relevo Senhor
dos Navegantes, o visitante encontra a água como elemento de
um episódio milagroso, quer seja pela sua transformação em água
potável em circunstâncias de dificuldade, quer pelo desafio físico de
caminhar sobre as águas.
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Relação entre
São Francisco Xavier e o Milagre das
Águas | Senhor dos Navegantes
No Núcleo de Arte Sacra do Museu Carlos
Machado estão patentes: a pintura S.
Francisco Xavier e o Milagre das Águas
e o alto-relevo Senhor dos Navegantes.
A partir de características comuns como
a temática religiosa e a consequente
alusão a milagres, torna-se pertinente a
reflexão sobre ambos. Atendendo à obra
S. Francisco Xavier e o Milagre das Águas,
atribuída a Bento Coelho da Silveira,
testemunhos relatam que, em 1552,
aquando duma viagem de Malaca para a
China, o barco em que viajava terá sido
apanhado numa calmaria. Tendo faltado a
água potável a bordo, foi então que apenas
com um toque do seu “santo pé” no mar
passou a água salgada a doce, salvando
assim toda a tripulação. A dulcificação
da água terá sido assim um dos milagres
decisivos na instrução do processo de
canonização de Francisco Xavier. Por sua
vez, Senhor dos Navegantes é um registo
do milagre de Jesus caminhando sobre as
águas, na versão de S. Mateus, em que
ficam explícitos a admiração de Pedro e o
desejo de imitar o Mestre.

São Francisco Xavier e o
Milagre das Águas
Autor: Bento Coelho da Silveira
(atribuído)
Data: ca. 1670-1675 Séc. XVII
Dimensões: A. 177 x L. 235 cm
(sem moldura)
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM5710

Senhor dos navegantes
Autor: José de Fontes e António Dias
(entalhadores), José Joaquim (pintor)
Data: Séc. XVIII (finais)
Material: Alto-relevo em madeira
dourada e policromada
Dimensões: A. 153 x C. 88 x L.30 cm
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM5938
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Pias de água benta e fonte/chafariz de
Santo André
Nos espaços de culto, a água figura em
diferentes locais, tendo como suporte
objetos esculturais mais ou menos
adornados. Constituía referência de
iniciação/renovação,
purificação
ou
contemplação – para a bênção, para o
batismo ou meditação. Nos núcleos
do Museu enunciam-se as Pias de água
benta, presentes à entrada da igreja do
Colégio (igreja de Todos os Santos) e
igreja de Santo André, como rudimentos
de alusão a uma tradição ancestral do
cristianismo, em que, junto à entrada
dos templos, era comum existirem
grandes recipientes de água, utilizados
por sacerdotes e fiéis para efetuarem
as abluções, sendo este um costume
incutido no cristianismo primitivo por
ser prática de outras religiões que a
Igreja conservou. Já no claustro do
Convento de Santo André, espaço
central da vida monástica, encontra-se
a Fonte ou Chafariz, como elemento
de um conjunto arquitetónico com
desígnio contemplativo e reflexivo,
proporcionador de serenidade à vida em
recolhimento.

Pia de água benta
Data: Séc. XVII
Material: Basalto
Dimensões: A. 22 x L. 39 cm
Número de inventário: MCM40030
Chafariz do Claustro de Santo André
Núcleo de Santo André
Museu Carlos Machado

A religião apresenta-nos algumas práticas simbólicas, tendo
como motivo a água e a purificação, possibilitando neste percurso
apresentar, tanto na Igreja do Colégio como de Santo André, as Pias
de água benta, que têm na sua origem a prática de abluções (cara,
mãos e pés), realizadas à entrada dos templos e que caíram em
desuso, incutindo a Igreja a bênção da água e o sinal da cruz como
gesto de purificação do corpo e preparação para a entrada num
espaço de culto. Contudo, esta dialética estende-se ao claustro do
convento de Santo André, com referência à Fonte/Chafariz, como
elemento escultural de um espaço contemplativo, central na vida
conventual de enclausura.
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Já noutra relação e para enaltecer o espírito aventureiro e
determinado dos navegadores, que rasgaram o mar em busca de
novos horizontes, novas terras e novas culturas, abordamos o Brasão
de Armas de D. Manuel I, como referência dos Descobrimentos
Portugueses, associando a este tópico a Figura de proa, atributo
das embarcações dos séculos seguintes.
Hoje, os mares e oceanos são uma das maiores plataformas
de contacto e troca comercial entre continentes e nações. No
documentário Pão, apresentado no Núcleo de Santo André,
questionamos o impacto da economia global no mundo, mostrando
a necessidade de atualmente se adquirirem os cereais através do
mercado internacional, vindo estes parar aos Açores transportados
por grandes graneleiros que desembarcam a matéria-prima nas
ilhas, quando outrora a produção de cereais foi um
importante ciclo económico para o arquipélago.
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Relação entre o Brasão de Armas de
Dom Manuel I e a Figura de Proa
O Brasão de Armas de Dom Manuel I é
composto por três elementos esculpidos
em pedra lioz. Nesta peça, ao centro, é
possível observar o brasão nacional,
composto por cinco escudos rodeados
por sete castelos e, de cada lado, a
esfera armilar, símbolo de D. Manuel I.
Este Brasão é do período Manuelino e
terá pertencido a D. Rui Gonçalves da
Câmara que era capitão donatário da
Ilha de São Miguel. Deste modo, esta
peça remete-nos, inevitavelmente, para
o período áureo dos Descobrimentos
portugueses. Em consonância com
este período, podemos encontrar uma
Figura de Proa, esculpida em madeira e
policromada, que retrata precisamente
uma mulher. As Figuras de Proa são
peças decorativas, que normalmente
retratavam figuras animais ou femininas,
fazendo parte da ornamentação dos
navios, e eram colocadas precisamente
na proa. Esta foi uma prática que esteve
muito em voga entre o séc. XVI e o séc.
XIX e servia também como elemento de
identificação das embarcações.
Brasão de Armas de D. Manuel I
Data: Séc. XVI
Material: Lioz
Dimensões: A. 91 x L. 146 cm
Número de inventário:
MCM40001
Figura de proa
Material: Madeira
policromada
Dimensões: A. 169 x C. 57
x L. 57 cm
Número de inventário:
MCM5778
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Relação entre o chicharro e a pintura de
Domingos Rebêlo –
A volta da pesca (Mosteiros)
A pintura a óleo intitulada A volta da
pesca (Mosteiros), do pintor açoriano
Domingos Rebêlo, está assinada e datada
como pertencente ao ano de 1924. Esta
obra retrata precisamente o regresso
a terra por parte dos pescadores, e,
inevitavelmente, a forte relação de certas
comunidades litorais com o mar e os
seus recursos naturais. Entre as diversas
espécies de peixe, desde sempre, mais
capturadas no Arquipélago dos Açores
encontra-se o Chicharro (Trachurus
picturatus), uma espécie de peixe que
faz parte da identidade açoriana que,
para além de ser, em parte, o sustento
de várias comunidades piscatórias, está
também muito enraizado na Gastronomia
Açoriana e, por este motivo, é muito
procurado e apreciado, quer por parte do
povo açoriano, quer por parte de quem
nos visita.

A volta da pesca (Mosteiros)
Autor: Domingos Rebêlo (1891-1975)
Data: 1924
Material: Óleo sobre tela
Dimensões: A. 188 x L. 241 cm
Coleção Luís Rebêlo
Trachurus picturatus (Bowdich, 1825)
Chicharro; Chicharro-do-alto
Origem: S. Miguel
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCMp0081

Já Domingos Rebêlo, artista de destaque para a temática do
regionalismo na pintura, representa as atividades do quotidiano do
povo micaelense, com a obra A volta da pesca, patente no Núcleo de
Santa Bárbara. Aqui é enfatizada a relação dos insulares com o mar,
assim como com os seus recursos, referindo-se, a título de exemplo,
o espécime da coleção de história natural – Trachurus picturatus –
Chicharro como produto base da alimentação micaelense ao longo
de vários séculos.
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Relação de conjunto:
Galho de cedro do mato
Painel de azulejos das Sete Cidades
Expositor das amostras geológicas
coletadas durante a construção do túnel
das Sete Cidades

A representatividade da história local nas coleções do Museu é
também um dado fundamental para o cumprimento da tarefa
museológica da instituição, guardar e transmitir memória implica
para o Museu contar histórias por meio das suas coleções, das suas
peças. É o que acontece com o conjunto – Expositor das amostras
geológicas coletadas durante a construção do túnel das Sete Cidades,
Galho de cedro do mato e Painel de azulejos das Sete Cidades.
Nestes objetos está plasmada a história de uma comunidade que,
durante décadas, sofreu com os efeitos das cheias por força das
fortes chuvas e consequente subida do nível das águas das lagoas
Azul e Verde, nas Sete Cidades. Na
luta entre a força e vontade da
natureza, a resiliência dos homens
encontrou a solução para
o problema, venceram
a
coragem
e
o
engenho na decisão
de abertura de um
túnel que permitisse o
escoamento das águas,
possibilitando manter
os níveis constantes e a
população a salvo.

Ao longo desta proposta de itinerário o
elemento água está omnipresente. O
mesmo acontece com a trilogia de peças
da Coleção de História Natural do Museu
Carlos Machado: galho de cedro do mato,
painel de azulejos das Sete Cidades e o
expositor das amostras geológicas
coletadas durante a construção do túnel.
Estes objetos refletem a história das Sete
Cidades marcada por inúmeras cheias,
resultantes da subida das águas das
lagoas, causando avultados prejuízos
e transtornos à população. Em 1930,
e a cargo do Eng.º Francisco Pacheco
de Castro, iniciou-se a construção do
túnel com o intuito de fixar o nível
máximo das águas. O galho de cedro
do mato, espécie endémica dos Açores,
foi encontrado durante a escavação do
túnel. Para comemorar esta descoberta,
foi executado um painel de azulejos que
representa a Caldeira das Sete Cidades
e que conta a história do galho de
cedro. O MCM possui ainda amostras das
formações rochosas atravessadas pelo
túnel, recolhidas e organizadas pelo Eng. º
Pacheco de Castro.

Expositor das amostras geológicas
coletadas durante a construção do túnel
das Sete Cidades
Cedro do Mato
Juniperus brevifolia
Origem: Ilha de São Miguel –
Túnel das Sete Cidades
Dimensões: C. 77 cm
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM546
Painel de azulejos mandado executar pela
Mobil Oil Portuguesa para comemorar a
determinação da idade do galho de cedro
encontrado no túnel das Sete Cidades.
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Relação entre talhões de barro e
conjunto de medidas de capacidade
Considerando a água como recurso
natural utilizado nas atividades do
Homem, nomeadamente, o uso no seu
quotidiano, destacam-se da Coleção de
Etnografia Regional do Museu Carlos
Machado, reflexo de identidade cultural,
dois Talhões de Barro e um Conjunto de
Medidas de Capacidade.
Elemento integrante do património
tradicional açoriano, o talhão de barro,
conhecido por talhão de Santa Maria,
era muito apreciado e utilizado nas lides
domésticas. Servia como reservatório de
água da casa, água que era conservada
sempre muito fresca. Colocado na
cozinha rural, perto do forno ou do lar,
essa água era aproveitada, ora para
a confeção de alimentos, ora para a
realização da higiene pessoal. Outro
objeto marcante diz respeito a uma caixa
com 15 medidas de capacidade para
água, igualmente em barro, que variam
entre 12 e 90 ml. Neste sentido, estas
medidas de capacidade representavam
as unidades que eram usadas para definir
o volume existente no interior de um
reservatório.

Talhão de Barro
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 74 x L. 60 cm
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM981
Conjunto de Medidas de Capacidade
Material: Madeira / Barro
Dimensões: A. 9 x C. 29,5 x L. 25 x cm
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM159
Talhão
Ilha de Santa Maria
Dimensões: A. 134 x L. 95 cm
Data: Séc. XX (1.ª metade)
Material: Barro Cozido
Coleção Museu Carlos Machado
Número de inventário: MCM980

Da água como ameaça passamos à água como bem necessário à
vida doméstica, destacando a imponência do Talhão de Santa Maria,
muitas vezes também ilustrado por Domingos Rebêlo em gravuras
ou pinturas de representação do interior da típica casa micaelense,
onde figurava junto ao forno ou ao lar, servindo a sua água para a
confeção de alimentos ou mesmo higiene pessoal.
Assim, numa teia de relações entre núcleos do Museu e objetos,
vão-se promovendo ligações simples, descomplicadas, mas
provocadoras de um novo olhar, rompendo com as barreiras
arquitetónicas ou sistemáticas das exposições apresentadas. Nesta
variedade procura-se que o tema água seja o condutor uníssono de
uma passagem pelos espaços do Museu Carlos Machado, abordando
a vida, a viagem e as ilhas, ligando tudo isto pelo elemento água
como: meio de comunicação, significado religioso/simbólico,
recurso natural e fonte de vida.
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O VASILHAME DE
CONTER ÁGUA NA ILHA
GRACIOSA
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Museu da Graciosa

O VASILHAME DE CONTER ÁGUA
NA ILHA GRACIOSA
A água é um elemento comum no nosso quotidiano, é fonte de
vida e, desde sempre, o acesso a este recurso foi um fator muito
importante para a subsistência das comunidades. As primeiras
civilizações nasceram próximo da água, nomeadamente dos rios,
por serem um recurso indispensável à agricultura, à realização das
restantes atividades e necessidades humanas.
O problema da falta de água na Ilha Graciosa é antigo e foi notório
ao longo dos tempos. As condições físicas da ilha fizeram com
que fosse carente de água. Na sequência da grande seca de 1844,
tomaram-se medidas que procuraram melhorar a captação e
distribuição de água, tendo surgido uma variedade de construções
tipológica e funcionalmente distintas.

Gamote
Data: 1940/50
Material: Madeira e ferro zincado
Dimensões: A. 26 x base D. 12 x
boca D. 13,2 cm
Número de inventário: MG440
Usada como recipiente para tirar água
do talhão.
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A 15 de novembro de 2018, o Museu da Graciosa inaugurou a
exposição “A Arquitetura da Água Graciosense”, com recurso
ao texto, à imagem e aos objetos. Esta exposição esteve vários
meses patente ao público nesta instituição e apresenta vários
recursos naturais, sistemas de captação e armazenamento deste
bem precioso, que é a água. Por ora, nesta mostra e dentro desta
temática, vamos dedicar a nossa atenção apenas ao vasilhame de
conter água na Ilha Graciosa, existente no Museu da Graciosa.
Em todas as freguesias e lugares graciosenses, os chafarizes são o
testemunho de aspetos da vida rural, nomeadamente da tarefa de ir
buscar água em canecas de madeira, ou em artefactos de barro, bem
como espaços de sociabilidade da vida comunitária, estabelecendo
também uma relação com a arquitetura popular.
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Caneca
Material: Madeira e Zinco (Tanoaria)
Dimensões: A. 46,6 x base D. 26 x
boca D. 12,2 cm
Número de inventário: MG1024
Recipiente usado para transporte de água.
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Garrafa
Material: Barro (modelagem)
Dimensões: A. 22 x base D. 8,5
x boca D. 4,6 x bojo 51,2 cm
(tampa) A. 8 x L. 5,5 cm
Número de inventário: MG1594
Reservatório para água potável.
Jarro
Data: 1950/60
Material: Barro (modelagem)
Dimensões: A. 25,6 x base D. 11 x
boca D. 11 x bojo 56,7 cm
Número de inventário: MG1593
Serviço de vinho. Usado como brinquedo
para adultos, para beber diretamente pelo
bico sem derramar.
Jarro
Data: 1930/35
Material: Barro
Dimensões: A. 18,4 x base D. 8 x
boca D. 10,2 x bojo 44 cm
Número de inventário: MG34
Usado para tirar vinho da pipa e para deitar
água nas tripas do porco nas matanças.

Na Ilha Graciosa existiram vários centros oleiros importantes,
situado-se a sua maioria na freguesia de São Mateus. Aqui se
produziu uma grande variedade de vasilhame destinado ao uso
doméstico, nomeadamente o usado para conter água.
Antigamente, todas as casas tinham na cozinha um poial onde
constavam o talhão, os cântaros, os potes, as talhas, as bilhas, os
jarros, as garrafas e os copos de barro. Este vasilhame era a garantia
de se ter em casa água fresca.
Relacionadas com o vasilhame de conter água, no Museu da
Graciosa, além dos artefactos de barro, existem também canecas
de madeira, feitas por operários locais, cujo estado de conservação
é bom.
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Talhão
Material: Barro (modelagem)
Dimensões: A. 100 x boca D. 34,5 x
bojo 209 cm
Número de inventário: MG1710
Reservatório para água potável.
Pote
Material: Barro (modelagem)
Dimensões: A. 32 x base D. 10,8 x
boca D. 11,8 x bojo 73,5 cm
Número de inventário: MG871
Reservatório para água potável.
Púcaro
Material: Barro (modelagem)
Dimensões: A. 14,4 x base D. 7,7 x
boca D. 9,5 cm
Número de inventário: MG1597
Usado para tirar água do interior do talhão.
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Museu da Horta

A ÁGUA – FONTE DE VIDA
E ENERGIA
Desde os primórdios da existência humana, que o Homem necessita e
depende do uso diário da água. A água representa um papel insubstituível
em todo o equilíbrio ecológico, sendo que a sua importância para a
humanidade não é só física como também espiritual.
Fonte essencial da vida de todo o ser vegetal, animal ou humano,
fundamental para a produção industrial, agrícola e pela sua influência
na saúde, a água doce é, todavia, um recurso finito que corresponde
apenas a 3 % de toda a água existente no planeta, a maioria retida
nas calotas polares e glaciares, restando apenas cerca de 0,7%
acessível para as várias atividades humanas e para a manutenção
dos ecossistemas naturais.
Esta é uma problemática candente da atualidade e de difícil gestão
para as gerações futuras, quando se registam situações crónicas de
escassez, mas também cheias e inundações frequentes, agravadas
pelas alterações climáticas, em função das transformações nos
padrões de precipitação e a tendência para o agravamento de
fenómenos extremos.

Museu da Horta
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Elemento vital e imprescindível para a sobrevivência e, assim,
um direito de todos, refletindo sobre as formas de preservá-la, a
Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial da
Água a partir de 22 de março de 1992, consagrando na mesma data
a Declaração Universal dos Direitos da Água. Porém, só em 2010,
o direito à água potável e ao saneamento é considerado um dos
Direitos Humanos definidos por aquela Organização.
Da água existente no planeta, 97% está nos oceanos, o que tem
grande influência sobre o nosso clima, produzindo a maior parte do
oxigénio que respiramos e tendo um papel importante na retenção do
dióxido de carbono existente na atmosfera. Os oceanos influenciam
as correntes atmosféricas e amenizam a amplitude térmica.
Sabendo-se, assim, que a água própria para o consumo humano é
um recurso finito e que sobre os oceanos pendem diversas ameaças,
cada ser humano deve tomar consciência da importância da sua
contribuição para a economia da água e do mar. O uso adequado
e a gestão eficiente dos recursos hídricos e dos mares e oceanos,
coloca-se como uma questão de interesse público, que obriga a um
esforço das comunidades, dos povos e das nações, no sentido de
se desenvolver o respeito pelos direitos e obrigações, através da
educação e do ensino, como aqui se pretende relevar com recurso
ilustrativo ao objeto museológico.
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Filtro de água (suporte não original)
Data: Séc. XIX
Material: Basalto
Dimensões: A. 31 x D. 34.5 cm
Número de inventário: R.18.10MH
Utensílio doméstico esculpido à mão para se
obter água potável, feito em pedra vulcânica
porosa açoriana. Filtro de gravidade, com
a função de depurar micro-organismos
nocivos para a saúde, era suspenso numa
armação em ferro, onde se vertia a água na
boca do recipiente, que, depois de absorvida,
gotejava filtrada para outro recipiente
colocado na parte inferior, normalmente para
uma bilha ou cântaro de barro, onde ficava
armazenada e permitia manter água a uma
temperatura fresca para consumo.
Cântaro
Data: Séc. XIX
Material: Barro
Dimensões: A. 42 x L. 45.5 x C. 45.5 cm
Número de inventário:R.92.1313MH
A talha de barro era utilizada para
armazenamento ou purificação da água no
círculo doméstico, por decantação. A água
era colocada dentro do recipiente e ficava
“descansando” para que as impurezas sólidas
se depositassem no fundo pela gravidade.
Assim, a água “limpa” poderia ser retirada
por cima, com o auxílio de, por exemplo, um
caneco de cedro.

A Água no Circuito Doméstico
O abastecimento de água potável para beber, para cozinhar
alimentos, para cuidados de higiene pessoal e de limpeza, exige o
reforço de redes de abastecimento, garantindo um investimento na
qualidade e na quantidade de água para consumo da população.
Como reforço da produção, a água é também imprescindível na
criação de gado e tratamento das diversas formas da atividade
agroalimentar e industrial. Divergindo os padrões de qualidade, são
elevados os consumos de água para espécies ou para aumentar
rendimentos das culturas, assim como para o processo produtivo
industrial, quer para arrefecimento, lavagem, quer ainda como
matéria-prima.
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A Água, o Mar e os Oceanos
Da enorme diversidade de ecossistemas e riqueza ao nível da
diversidade biológica dos oceanos dependem diretamente muitas
atividades económicas, ora as relacionadas com a alimentação
humana, ora o turismo e o transporte de mercadorias.
Todavia, os oceanos sofrem ameaças diversas, quer pela poluição
que afeta de forma imprevisível as cadeias alimentares, quer
pela prática excessiva da atividade piscatória, com impacto na
destruição de habitats costeiros essenciais à manutenção dos
stocks pesqueiros.
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Traineira
(tradicional açoriana)
Data: Meados do séc. XX
Material: Modelo de madeira, metal e vidro
Dimensões: A. 104 x L. 85 x C. 31 cm
Número de inventário: R.06.352
Barco de pesca tradicional
(barco de boca aberta)
Data: Séc. XX
Material: Modelo de madeira e metal
Dimensões: A. 79 x L. 27 x C. 25 cm
Número de inventário: R.06.352
Bússola
Data: Séc. XIX
Material: Madeira, metal e vidro
Dimensões: A. 5 x D. 11 cm
Número de inventário: R.96.183
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Estojo de Esterilização de Seringas
Data: Início do séc. XX
Material: Cabedal, fibras têxteis e metal
Dimensões: A. 30 x C. 20 x L. 15 cm
Número de inventário: 94.10 MH
Autoclave Chamberland
Data: Início do séc. XX
Material: Ferro, latão e vidro
Dimensões: A. 136 x L. 50 cm
Número de inventário: R.18.8 MH
A história da autoclave tornar-se-ia de grande
importância, tanto na bacteriologia quanto
na prática hospitalar.
Trata-se de um aparelho utilizado para esterilizar
artigos através do calor húmido sob pressão,
que foi inventado pelo microbiologista Charles
Chamberland (Chilly-le-Vignoble, Jura, 12 de
março de 1851 - 2 de maio de 1908), auxiliar de
Louis Pasteur.
Esta autoclave hospitalar de parede simples é
constituída por um cilindro metálico vertical,
com uma tampa que permite fechá-la
hermeticamente, um manómetro, uma torneira
para descarga e uma válvula de segurança.
No interior da autoclave, coloca-se água e,
acima, um cesto ou tabuleiro com o material
a esterilizar, aquecendo-se com chama na
parte inferior.

A Água – Medicina e Ambiente Hospitalar
É de extrema relevância o uso da água nos processos de higienização e
em muitos dos processos de esterilização. Cada processo do ambiente
hospitalar requer características específicas
da qualidade da água, e uma boa gestão
hospitalar, quanto ao seu uso, aproveitamento
e tratamento, é imprescindível para a saúde
pública e para o meio ambiente.
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A Sacralidade da Água
A água como símbolo de pureza e fonte de vida tem um papel
central em diversas religiões e crenças de todo o mundo. Em cada
religião o uso da água tem as suas particularidades, porém ela tem
como fator comum ser o elemento simbólico que lava o corpo e o
purifica, desde o Cristianismo, o Islamismo, o Judaísmo e até ao
Hinduísmo.
No Cristianismo, a água está ligada ao batismo, a uma declaração
pública de fé e um símbolo de boas-vindas à igreja Cristã. No
cerimonial batismal, a água simboliza a purificação, a rejeição do
pecado original, quando uma pessoa é parcial ou totalmente imersa
em água ou aspergida sobre a sua cabeça.
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Caldeirinha e Hissope
Data: Séc. XVIII (1791)
Material: Prata
Dimensões: A. 21 x D. 16.5 cm
Número de inventário: T.92.150
Poço de Jacob
Data: séc. XIX
Material: Mármore
Dimensões: A. 55 x L. 44 cm
Número de inventário: T.90.26

Ficha Técnica
Luís Menezes
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Elemento presente em todas as formas de vida, por ser componente
indispensável ao desenvolvimento das células, foi o tema comum
acordado para ser tratado coletivamente por todos os elementos
da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores. É a primeira
vez que as instituições que guardam a memória do arquipélago
e das suas gentes, nas múltiplas relações internas e externas, se
põem de acordo para em comum tratarem um tema transversal às
suas coleções. Haverá, pois, uma reflexão sobre a água ou a sua
falta em toda a longitude do arquipélago açoriano. De Santa Maria
às Flores exibir-se-ão peças relacionadas com o tema, testemunho
da adaptação humana às circunstâncias e ao meio ecológico
envolvente. Esta concretização inédita é um importantíssimo
crédito que tem que ser atribuído à direção da Rede.
Nas Flores, a abundância de água pode ter sido um problema; da
sua falta pouco ficou para a história.

Água, o princípio da vida
A água é reconhecida como fonte indispensável de vida porque está
maioritariamente presente nos seres vivos.

Caneca
Origem: Flores
Data: 1940-1960
Material: Madeira de cedro
e ferro zincado
Dimensões: A. 41 x D. máx. 33,8 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 799
Cântaro
Origem: Vila Franca do Campo
Data: 1915-1925
Material: Cerâmica modelada
em roda de oleiro e almagre
Dimensões: A. 38 x D. máx. 26 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 1419

A evaporação da água dos oceanos, lagos, rios, solo e transpiração
de plantas e animais ascende à atmosfera onde se dá a sua
condensação, formando-se nuvens. Aí permanece até que ocorra
precipitação, que é a sua transferência para a superfície terrestre sob
a forma de chuva, neve ou gelo. Chegada à terra, uma parte infiltra-se no solo e outra escorre, formando cursos de água, através dos
quais atinge lagos e oceanos encerrando o ciclo hidrológico.
Os oceanos são o grande reservatório de água, pois albergam 97,3%
das reservas mundiais, seguindo-se as calotes polares, icebergues
e glaciares 2,01%; águas subterrâneas 0,58%; lagos e rios 0,02%;
água contida na atmosfera 0,001%. A água doce está irregularmente
distribuída, 77% nas calotes polares, icebergues e glaciares; 9,86%
nas águas subterrâneas até 800m; 12,35% entre os 800m e 4 000m
e humidade do solo 0,17%. Em lagos, rios, espécies animais e
vegetais e na atmosfera estão valores muito reduzidos.
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Cano
Data: 1920-1940
Material: Cêramica modelada
em roda de oleiro
Dimensões: A. 56 x D. máx. 9,2 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 787

A repartição da água não é uniforme a nível mundial, nem sequer a
nível local.
Encontramos vastas áreas secas nos continentes africano e asiático
por oposição à abundância deste bem nas zonas tropicais. O norte
de Portugal é mais húmido por oposição ao sul seco, dentro do
próprio arquipélago dos Açores contrasta a abundância de água da
Ilha das Flores com a sua escassez no Pico, Graciosa ou Santa Maria.
Ambas as situações criaram problemas e conduziram a diferentes
soluções.
A relação entre a quantidade de água disponível numa região, a sua
população e nível de desenvolvimento nem sempre é harmoniosa
e, quando ocorrem desequilíbrios entre estes fatores, geram-se
tensões, nem sempre resolvidas de forma pacífica.
A água é também um bem económico porque as economias
modernas estão dela dependentes para muitas atividades
produtivas, pois está na base da produção de quase todos os
produtos e materiais. A agricultura consome cerca de 70%, a
indústria 22% e o uso doméstico 8%.

O chafariz do Atlântico
Desde o povoamento que a Ilha das Flores se tornou no chafariz do
Atlântico para os navios das rotas de retorno à Europa.
Os cronistas logo relevaram a abundância do precioso líquido e o
papel desempenhado pela ilha durante todo o período da navegação
à vela. As baías abrigadas, servidas de abundantes ribeiras, mataram
a sede às tripulações que cruzaram o oceano. Ainda em fins do
séc. XVIII, as cartas náuticas do almirantado inglês indicavam os
ancoradouros propícios para fazer aguada.
(…) A rocha talhada e direita, donde cai no mar uma fonte de
água, de que se enchem as vasilhas de dentro dos batéis (…)1.
Toda ella [Ilha das Flores] assim no Certão como polla costa do
mar he hum chafariz perenne de agoa porque não andarão 20
passos, assim polla costa, como pelo sertão que não dém em
ribeiras, regatos e fontes de agoa, e assim que a agoa, que
a natureza negou a muitas das outras Ilhas superabundou
naquella, (…) tem dentro em si 362 ribeiras (...) as que entrão no
mar (...) são 41 por mi bem contadas (...)2.

Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra,
Livro VI, https://vdocuments.mx/drga spar-frutuoso-saudades-da-terralivro-vi.html. Consultado na internet em
17.03.2020.
2
Frei Diogo das Chagas, Espelho Cristalino
em Jardim de Várias Flores, Direção e
prefácio de Artur Teodoro de Matos,
Coleção Fontes para a História dos Açores,
s.l., Secretaria Regional da Educação e
Cultura e Universidade dos Açores, 1989,
p. 537.
1
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Talhão
Origem: Santa Maria
Data: 1920-1940
Material: Cerâmica modelada
em roda de oleiro e almagre
Dimensões: A. 54 x D. máx. 46 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 788
Balde
Origem: Flores
Data: 1900-1920
Material: Madeira e ferro zincado
Dimensões: A. 30,3 x D. máx. 29,5 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 987
Selha
Origem: Flores
Data: 1920-1940
Material: Madeira de cedro e ferro
zincado
Dimensões: A. 16,5 x D. máx. 52,2 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 803

Os usos da água
A abundância do precioso líquido libertou as gentes das Flores da
preocupação e cansaço de buscá-lo com grande sacrifício.
Todas as povoações são bem servidas de nascentes e ribeiras que
garantem a fácil satisfação das necessidades de consumo humano
e animal porque a rega agrícola é desnecessária. Ainda hoje toda a
água consumida na ilha é captada à superfície e movimenta-se por
efeito da gravidade, não há um único furo ou bomba elétrica.
Dois objetos foram essenciais no transporte e armazenamento de
água: a caneca, peça de aduelas em madeira de cedro, utilizada na
recolha e transporte, e o talhão de barro importado dos centros
produtores cerâmicos do arquipélago.
Na década de 40 da centúria passada, a Câmara Municipal de Santa
Cruz retomou um importante projeto que havia tido na transição
do séc. XIX para o seguinte: a construção de uma rede pública
de chafarizes e agora contemplando o abastecimento privado às
habitações.
Destacamos o papel imprescindível da água na confeção de
alimentos, na higiene pessoal, da casa e roupa e ainda como
elemento de conservação de alimentos, antes dos frigoríficos, em
que eram mergulhadas as panelas em recipientes com água para
baixar a temperatura ambiente e evitar a sua decomposição.
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O aproveitamento hidráulico das Flores
Os moinhos de água e a central hidroelétrica são os grandes
aproveitamentos hidráulicos da Ilha das Flores. A utilização de energia
hídrica foi implementada pelos cabouqueiros do povoamento, que
a utilizaram para mover as pesadas mós que transformaram em
farinha o primeiro trigo arrancado à terra recém-arada. Essa opção
levou à edificação de importante património molinológico que, em
muitos casos degradado, ainda hoje é visível junto dos cursos de
água da ilha. Em condições de moer existem hoje dois moinhos: o
moinho da Via de Água, na Fajãzinha, e o moinho do Mosteiro.
Azenhas e moinhos de rodízio conviveram no tempo e no espaço.
A azenha teve pouca aceitação entre os moleiros locais, embora
permitisse laborar em ribeiros de menor caudal. No entanto, isso
não era problema porque os cursos de água eram abundantes e
forneciam suficiente força motriz aos moinhos de rodízio. A opção
foi clara por esta tipologia.

O aproveitamento hidroelétrico das Flores
Na última metade dos anos sessenta do séc. XX, foi feito o
aproveitamento hidroelétrico da Ribeira de Além da Fazenda, que
passou a fornecer energia elétrica à população da ilha.
Remontam a 1923 os primeiros estudos para o aproveitamento
hidroelétrico das Flores cujo resultado foi apresentado em 1924.
Contudo, não chegou a sair do plano das intenções. Em 1939 foi
constituída a Cooperativa Hidroelétrica de Santa Cruz das Flores
que, em Lisboa, ainda negociou o fornecimento de equipamento,
tendo mesmo chegado algum dele à ilha. A II Guerra impossibilitou
o fornecimento da turbina e da conduta hidráulica e obrigou a
cooperativa a vender o existente a Francisco Marcelino dos Reis, em
1942, que tinha em construção a fábrica da baleia do Boqueirão e
aspirava concretizar a exploração de energia hidroelétrica nas Flores.
Por razões várias, ficou mais um projeto por concretizar.
Teríamos que esperar pela instalação da Estação Francesa de
Telemedidas, que obrigou a criar um sistema eficaz de produção
e distribuição de energia elétrica, produzida a partir da Ribeira de
Além da Fazenda. Em outubro de 1966, finalmente, começou a ser
distribuída energia hidroelétrica à população de Santa Cruz, Cedros
e Ponta Delgada. A primeira e a última freguesias eram pontos
nevrálgicos da instalação militar, por isso, arrancaram em primeiro
lugar. Na maioria das outras freguesias ocorreu um ano mais tarde.
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Lavadouro
Origem: Flores
Data: 1920-1940
Material: Basalto lavrado
Dimensões: A. 39 x C. 59,5 x L. 6 cm
Em exposição: Museu das Flores
Alguidar
Origem: Vila Franca do Campo
Data: 1940
Material: Cerâmica modelada
em roda de oleiro e almagre
Dimensões: A. 19,3 x D. máx. 68 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 581
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Lavatório
Origem: Inglaterra
Data: 1900-1904
Material: Madeira de carvalho,
porcelana e cobre
Dimensões: A. 165 x C. 53 x L. 30 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 247
Bacia (de Lavatório incompleto)
Origem: Inglaterra
Data: 1900-1904
Material: Porcelana
Dimensões: A. 12,8 x L. máx. 35 cm
Em exposição: Museu das Flores
Número de inventário: MFD 178

Os problemas causados pelo excesso de água
nas Flores
A pluviosidade intensa que, às vezes, se faz sentir cria problemas e
obriga ao encontro de soluções para mitigar o seu efeito.
Se é certo que o relevo acidentado e a abundância de ribeiras e
grotas, encravadas em vales profundos, constituem uma forma
eficaz de drenar o excesso de água para o mar, evitando a perda de
vidas humanas e raramente causando prejuízos, também é verdade
que isso encarece de sobremaneira as obras públicas porque obriga
à construção de inúmeras pontes, aquedutos e valetas. Todos estes
elementos abundam ao longo das estradas locais.
Numa ou noutra ocasião as ribeiras transbordaram em zonas menos
profundas e causaram graves danos materiais. É o caso da Ponta da
Fajã, na década de 60 do séc. XX, e das fortes enxurradas, um pouco
por toda a ilha, em 1995 e 1996, que levaram as pontes da Ribeira
Grande e Ribeira da Cruz.
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Água corrente – ora límpida e tranquila, ora lamacenta e turbulenta –
é a imagem da vida ou a própria vida. No seu movimento constante,
a água sacia, reflete, move, transforma, dá e tira a vida. Em suma,
dela viemos e a ela queremos voltar, quer se trate ou não de uma
necessidade vital, de uma procura de destino ou de uma forma de
evasão. Por uma delas se chegou às rotas da água e ao povoamento
destas ilhas que Gaspar Frutuoso, logo no começo da sua crónica,
descreve como mui temperadas de inverno e verão e mui viçosas de
fontes e ribeiras de muito boas águas1. Navegadores, descobridores
e povoadores buscaram assim a terra e a água e, a partir delas,
construíram as fundações para vidas ou sobrevivências em comum
nestas ilhas.
Na verdade, as chuvas e os nevoeiros envolvem estas terras num
clima ameno e húmido, quiçá num torpor ou num esquecimento
mortal, recorrendo à expressiva descrição de Frei Montalverne,
citado por Maria Olímpia Gil:
Por serem tão montosas estas Ilhas, por isso, de ordinário,
estão cobertas de névoa tão densa, que nem de perto
algumas pessoas são vistas, que parece influirem em
seus naturais um esquecimento mortal(...)2

Filtro com tampa
Origem: Ilha Terceira
Data: Séc. XIX
Material: Rocha vulcânica (ignimbrito)
Dimensões: A. 57,5 x L. 44,5 cm
Número de inventário: MAHR19901142

Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Livro VI, Ponta Delgada, Instituto Cultural de
Ponta Delgada, 1963, p. 4.
2
Maria Olímpia da Rocha Gil, O Arquipélago dos Açores no Século XVII. Aspetos Sócio-Económicos (1575-1675), Castelo Branco, Edição da Autora, 1979, p. 12.
1
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A promessa de abundância do precioso líquido, porém, nem sempre
se cumpriu ou cumpre. O conhecimento da estrutura morfológica
destas formações vulcânicas, ligadas e alinhadas pela dorsal média
do Atlântico, ajuda-nos a entender o problema da água. A este
propósito, o investigador Francisco C. Rodrigues elucida-nos:
A complexidade geológica e estrutural que caracteriza os
terrenos vulcânicos insulares, a pouca evolução da maioria dos
seus solos, os declives acentuados e a pequena área das ilhas
fazem com que as abundantes precipitações, rapidamente se
escoem em direção ao mar ou se infiltrem para níveis profundos
de difícil captação. Apenas uma pequena parte da água das
chuvas fica retida no subsolo acima do nível do mar, formando
aquíferos suspensos responsáveis pela ocorrência de nascentes
de caudais refletem bem a dependência das reservas hídricas
em relação à regularidade das precipitações que os alimentam.3

3
Francisco Cota Rodrigues, A Água nos Açores.
Campanha Educativa sobre a Água, Angra do
Heroísmo, Direção Regional do Ambiente,
1998, p. 7.
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Cano Real
Origem: Quinta da Nasce-Água,
Ilha Terceira
Data: Sécs. XVI/XVII
Material: Barro cozido
Dimensões: C. 50 x D. 16 cm
Número de inventário: MAHR20193802
Cano Real
Origem: Rua Diogo de Teive, São Pedro,
Angra do Heroísmo, Ilha Terceira
Data: Sécs. XVI/XVII
Material: Barro cozido
Dimensões: C. 51 x D. 11 cm
Número de inventário: MAHR20193803
Chave de arquinha da casa da R. S.
João N.º 110, arquinhas n.º1 defronte
do Anfré Velino (?) Miragaia [Angra do
Heroísmo]
Origem: Ilha Terceira
Data: Sécs. XIX/XX
Material: Ferro forjado
Dimensões: C. 10 x L. 3,5 cm
Número de inventário: MAHR2013655
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A natureza e a fragilidade dos recursos técnicos ocasionaram uma
história da ilha Terceira marcada por episódios de escassez e de
ineficiência no abastecimento de água.

Pedra de Chafariz
Origem: Ilha Terceira
Data: Sécs. XVIII/XIX
Material: Rocha vulcânica (traquito)
Dimensões: A. 68 x C. 98 x L. 24 cm
Número de inventário: MAHR20193751

No início desta história, por meados do séc. XV, a água – se se
preferir, a energia e as engrenagens hidráulicas –, encontrava-se no
centro do desenvolvimento tecnológico. O engenho do moinho de
água, que já era conhecido existia havia muito tempo, expandirase por toda a Europa no período medieval, implantando-se junto
de cursos de água e, deste modo, dando origem ao aparecimento
de núcleos populacionais e de produção. Como dizia F. Braudel,
num tempo de escassez energética, os motores hidráulicos, em
especial aqueles cujas engrenagens transformavam movimentos
verticais em movimentos horizontais, representavam um ganho
extraordinário4. Tratava-se então de uma tecnologia e dos seus
rendimentos, administrados sobretudo no âmbito de um regime
senhorial.
Assim, por volta de 1460, Álvaro Martins Homem, capitão do
donatário da ilha Terceira, de facto ou de direito, empenhado em
fazer crescer a povoação da ilha, lança-se na obra de construção
de uma levada que vem da serra do Morião até ao porto de Angra
e dos seus doze moinhos, pela qual, em 1474, ao tomar posse da
Capitania da Praia, receberá as devidas compensações. Este homem
da casa do Duque de Viseu ficará igualmente ligado à implantação
de outros núcleos de moinhos de água, um na Agualva e outro nas
Quatro Ribeiras, onde existiam cursos de água com caudais capazes
de manter estes engenhos de moer ativos5.
Se a terra dada em sesmarias, herdada ou comprada, constituía a
fortuna das casas senhoriais, o controlo sobre a água era – e jamais
deixaria de o ser – um dos mais importantes pilares dos poderes
públicos, porque também um dos mais sensíveis motivos para o
confronto entre necessidades particulares e públicas.

Fernand Braudel, Civilização Material, Economia e Capitalismo, Séculos XV-XVIII,
Estruturas do Quotidiano, Lisboa, Teorema, 1992, pp. 308-312.
5
Rute Dias Gregório, Terra e Fortuna: Os Primórdios da Humanização da Ilha Terceira
(1450?-1550), Ponta Delgada, Centro de Estudos de Além-Mar, 2007; José Guilherme
Reis Leite, 7 Ensaios sobre o Povoamento dos Açores, s.l., BLU edições, 2012.
4
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Ao longo de toda a história insular, as queixas de escassez de água
e, sobretudo, da ineficiência dos sistemas de abastecimento vão-se
multiplicando. Na agitação social e política do séc. XIX, o problema
parece ter merecido maior atenção e, de facto, realizaram-se alguns
melhoramentos significativos, não deixando, no entanto, de se
arrastar até meados do século seguinte6.
Então como hoje, os principais encargos de administração deste
bem essencial recaíam sobre as câmaras municipais. Deste modo,
o sistema de fornecimento de água acaba por ficar registado nas
posturas camarárias, de que é exemplo esta postura de 1788:
Que nenhuma pessoa de qualquer qualidade que seja, mande
abrir arcas publicas, fundadas no cano real, em que se distribuem
as agoas para os chafarizes, tanto públicos, como particulares,
nem possa ter xave das dittas arcas, em seu poder, tudo com
pena de seis mil reis e sucedendo-lhe faltar agoa, avizará o
aguadeiro, que será obrigado a ir logo admenistrar-lha, sem
estipendio algum, e faltando este o farão saber ao presidente
do Senado para o providenciar. O ditto aguadeiro, ou outra
qualquer pessoa, não deixará arca, ou cova alguma (…) aberta
de hum para o outro dia; debaixo da mesma pena.7
Pela mesma altura, um acórdão da Câmara de Angra, de 7 de agosto
de 1788, fixava as medidas para o registo das águas públicas, ou
seja, de um anel de água, meio anel, uma palha e meia palha, em
respetivamente 1,9, 1,3, 1 e 0,7 cm8.
As redes de abastecimento de água – o Cano Real, as arcas ou
arquinhas, os chafarizes e, consoante a zona da ilha, as cisternas
e os poços – foram sendo construídas no centro e em torno dos
principais agregados populacionais, aparentemente, muito cedo.

Pote
Origem: Ilha Terceira
Data: Séc. XX
Material: Madeira de carvalho e chapa
zincada
Dimensões: A. 46 x L. 26 cm
Boca: 12,5 cm Base: 22,7 cm
Número de inventário: MAHR19892464
J. M. Corte-Real Amaral, A Canalização de
Água Potável à Freguesia de S. Bartolomeu. Um
Ano de Esforço. Comemorações Centenárias,
Angra do Heroísmo, 1940; A. B. Fraga Barcelos,
“O Município de Angra, nos Meados do
Século XIX: Poder e Constrangimento – Uma
Leitura Histórica (1844-1860)”, in O Município
no Mundo Português, Funchal, CEHA, 1998;
José Guilherme Reis Leite, “Novas Formas de
Governação das Ilhas: Divisões e Autonomia
Fracassadas”, in História dos Açores, do
Descobrimento ao Século XX, Angra do
Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura, 2008,
p. 19; J. A. Santos, O Município de Angra nas
Vésperas do Liberalismo [1810-1820], Angra do
Heroísmo, Instituto Açoriano de Cultura, 2009,
pp. 276-283.
7
Posturas Camarárias dos Açores, Angra do
Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira,
2008, p. 424.
8
Op. Cit., pp. 456/7.
6
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Jarro e bacia de lavatório
Origem: Fábrica de Louça de Sacavém
Data: Séc. XX
Material: Faiança esmaltada e estampada
Dimensões: Jarro: A. 33,5 x D. 17 cm
Bacia: A. 12,5 x D. 38 cm
Número de inventário: MAHR1989710/711

Na Vila da Praia, o primeiro cronista dava conta de que:
Nesta vila havia antigamente mais de duzentos poços de água
doce, de que bebiam todos os moradores, deles baixos, deles
altos, e não havia casa que tivesse quintal, fora da vila ou dentro
nela, que não tivesse pera si poço, até que haverá menos de vinte
anos se acordaram trazer à vila uma água perenal, que estava
fora dela meia légua, somente, arriba donde se chama a Casa
da Ribeira, com a qual fizeram seis chafarizes dentro na vila,
de que agora se servem, e é coisa notável ver o descuido dos
moradores, como tendo tanta e tão boa água tão perto da vila,
a não trouxeram mais cedo, pois custou muito pouco trazê-la.9
E, no que tocava a Angra, destacava a grossa ribeira com que se
regavam muitos jardins e onde moíam doze moinhos; e uma fonte
de muita cópia da água com arca fechada da qual, por canos, a água
ia ter à cidade e se repartia por quatro chafarizes principais, afora
outro que se localizava junto ao cais, mosteiros e casas principais10.
9

Gaspar Frutuoso, Op. Cit., p. 16.
Idem, pp. 29/30.
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Ao longo de séculos, são inúmeras as queixas de escassez, sobretudo
estival, e da má qualidade das águas, e do estado de degradação
das estruturas. Consoante a zona da ilha, as necessidades foram
minimizadas por poços ou por cisternas. Fizeram-se diversas obras
de melhoramento: os chafarizes, os bebedouros para o gado e os
lavadouros comunitários, durante o séc. XIX e ainda na primeira
metade do séc. XX. A situação, porém, só se alterou profundamente
com as obras de canalização de água de pressão, que permitiram
o abastecimento doméstico, e que, em muitas freguesias rurais da
ilha Terceira, só se concretizaram nos finais dos anos 60, princípios
dos anos 7011.
11
Pedro de Merelim, Freguesias da Praia, vols. 1 e 2, Angra do Heroísmo, Secretaria
Regional da Educação e Cultura, 1983.

61

Pia de água benta
(ou ornamento)
Origem: Ilha Terceira
Data: Sécs. XVII/XVIII (?)
Material: Rocha vulcânica (ignimbrito?)
Dimensões: A. 55 x C. 45 x L. 69 cm
Número de inventário: MAHR1996579
Cerimónia do lava-pés
Data: Séc. XVII
Material: Pintura a óleo sobre tela
Dimensões: A. 129 x L. 112,5 cm
Número de inventário: MAHR19931032
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Planta Chorographica da Ilha Terceira
Origem: Direção das Obras Públicas dos
Açores
Data: Séc. XIX [1873?]
Material: Gravura
Dimensões: A. 71 x L. 120
/A. 94 x C. 143,4 cm
Número de inventário: MAHR2013674

V. Brasil, O Património das Águas de Angra,
Angra do Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha
Terceira, 2018.
13
A opereta Água Corrente, êxito do teatro
terceirense que devemos a Frederico Lopes,
Henrique Vieira e a mestre Maduro Dias,
estreada em 1928 e reposta em 1937, 1938,
1943, 1944 e 1949 (cf. Um Hino à Terra, no 1.º
Centenário de Frederico Lopes Jr. (João Ilhéu),
Angra do Heroísmo, Biblioteca Pública e
Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, 1996).
12

Na verdade, a perspetiva histórica vai confirmando a dimensão cultural
da nossa relação com a água, não só porque o desenvolvimento
tecnológico foi exigindo recursos hídricos cada vez maiores, mas
sobretudo porque esta foi sempre um elemento agregador da vida
social, em torno do qual se foram estabelecendo padrões, hábitos e
crenças. Como símbolo ou como substância, ela conecta-nos com o
mundo e com a vida.
Nesse movimento constante da água e do tempo, num século que
poderá ser um século da água, este elemento ressurge-nos ainda
como uma herança patrimonial12, ou tão só como uma memória de
amores idílicos à beira de moinhos, a que devemos o nosso título13.
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Museu de Santa Maria

A ILHA DE SANTA MARIA:
A ÁGUA, O BARRO E A VIDA
QUOTIDIANA
De acordo com o tema proposto para a exposição coletiva sobre a
Água e a sua importância para as populações, o Museu de Santa
Maria selecionou um conjunto de objetos de uso doméstico, em
barro cozido, produzidos nas olarias de Vila do Porto, que fazem
parte do seu acervo e representam a memória da vida dos homens
que faziam a extração do barro dos barreiros, dos oleiros que os
produziam e das pessoas que os utilizavam para os diferentes fins a
que se destinavam.
Púcaro
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 16 x L. 14 cm
Em exposição: Cozinha tradicional do
Museu de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP164
Servia para retirar a água do talhão.

A ilha de Santa Maria apresenta um clima temperado mediterrâneo
marítimo, com os invernos amenos e chuvosos e os verões
relativamente quentes com meses secos1. A sua localização
geográfica mais oriental em relação às restantes ilhas do arquipélago
dos Açores, com uma orografia de contrastes entre a parte ocidental
mais plana e a oriental mais montanhosa, regula a pluviosidade,
por influência da corrente quente do Golfo, contribuindo para um
período estival mais longo, com temperaturas médias mais elevadas
e humidades relativas e de precipitação mais baixas2. O período de
maio a setembro é, normalmente, o de mais baixa pluviosidade3.
A nível da rede hidrográfica da ilha de Santa Maria, aquela é
constituída por pequenas, mas numerosas ribeiras com extensões
médias, que variam entre os 5 a 10 km.

1
Sérgio Amaro Bastos, Um Olhar Geográfico sobre Santa Maria, Vila do
Porto, Clube dos Amigos Defensores do Património Cultural e Natureza de
Vila do Porto, 2003, p. 27.
2
Idem, pp. 27/28.
3
Adriano Ferreira, Era uma Vez... Santa Maria, Vila do Porto, Câmara
Municipal de Vila do Porto, 1996, p. 29.
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Talhão

Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 55 x L. 38 cm
Em exposição: Cozinha tradicional do
Museu de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMD10

A importância das ribeiras para as populações remonta ao povoamento
da ilha. Como refere Gaspar Frutuoso, esta [t]em também muitas
frescas fontes e ribeiras, de muita água, e com algumas se pode regar
a terra para fazer dar muito fruto e hortaliça, se os moradores disso
forem curiosos4. Segundo Arsénio Puim, fazem parte da história das
gerações ao longo dos séculos, por estar[em] intimamente ligada[s]
à vida e ao bem-estar dos homens, que sempre as consideraram um
recurso precioso e com elas travaram uma relação amiga, produtiva
e respeitosa5. Era às ribeiras que recorriam os habitantes para obter
a água que era transportada até às casas para ser utilizada nas
diferentes atividades domésticas.
Outra importante função das ribeiras era fazer acionar os moinhos
de água que, no fim do séc. XVI, contabilizavam onze6. Em 1815, na
Ribeira Grande, a leste de Vila do Porto, existiam doze moinhos,
passando este número para quarenta e dois em 18527.
A crescente necessidade de abastecimento de água levou a que
fossem edificados setenta e quatro fontanários, distribuídos por
todas as freguesias, dez em Vila do Porto, nove em Almagreira,
catorze em São Pedro, dezoito em Santa Bárbara e vinte e três em
Santo Espírito, cujas datas de construção vão desde o séc. XVIII
até à segunda metade do século XX. O mais antigo apresenta
a data de edificação de 1722, está localizado no lugar de São
José, freguesia de São Pedro, e o mais recente situa-se no
lugar de Santana, freguesia de Vila do Porto, e está datado
de 1945. Com o começo da construção da rede pública de
abastecimento de água às habitações, a sua importância vai
decair.

Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra, Livro III, Ponta Delgada, Instituto Cultural
de Ponta Delgada, 1971, p. 96.
5
Arsénio Chaves Puim, As Ribeiras de Santa Maria: Seus Percursos e História, Vila
do Porto, Jornal O Baluarte de Santa Maria, 2009, p. 12.
6
João Marinho dos Santos, Os Açores nos Séculos XVI e XVII, 2 vols., Angra do
Heroísmo, Direção Regional dos Assuntos Culturais, 1989, p. 217.
7
Arquivo dos Açores, vol. XV, 2.ª ed., Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1980-1984, p. 243.
4

Servia para trazer a água do fontanário e
como recipiente utilizado nas cozinhas.
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Bilha
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 41 x L. 27 cm
Em exposição: Cozinha tradicional do
Museu de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP166
Servia para trazer água do fontanário
para uso doméstico.
Chaleira
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 23 x L. 26 cm
Em exposição: Cozinha tradicional do
Museu de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP11
Servia para aquecer a água.

A ida ao fontanário fazia-se várias vezes ao dia, habitualmente
de manhã, porque o tempo era mais fresco, e terminava quando
os talhões de barro, que se encontravam em casa, já estavam
completamente cheios.
Os lavadouros públicos só mais tarde começaram a ser construídos
nos centros das freguesias, onde as mulheres lavavam a roupa de
vestir e os tecidos domésticos. Em vez da lavagem na ribeira, onde
tinham que estar de joelhos em cima de uma pedra dura lajeada
e inclinada, as mulheres passaram a lavar a roupa em tanques de
cimento e de pé.
A possibilidade das populações começarem a usufruir da água das
fontes, existentes nas proximidades das suas habitações, contribuiu
para que estas fossem uma mais-valia, porque, além do valor da sua
presença do ponto de vista social e económico, elas constituem, sob
o aspeto estético, um elemento de reconhecido apreço8.
8
Carreiro da Costa, Etnologia dos Açores, 2 vols., Lagoa, Câmara Municipal da Lagoa,
1989-1991, p. 815.
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Alguidar lava-mãos

Para o uso da água eram utilizados recipientes de barro, que
resultavam da extração desta matéria-prima, que ocorria no período
de dezembro a maio, tornando-se assim numa mais-valia para a
economia da ilha. No séc. XVI, o barro de Santa Maria tinha começado
a ser vendido, tendo como medida um carro. A importância da sua
exportação é bem visível, através da aplicação de Alvarás, Posturas
e Portarias desde 1649 a 1830, tendo terminado por volta da década
de setenta do séc. XX a chamada Finta do Barro.
Há nesta ilha barro, de que se faz louça vermelha, sem ter necessidade
da de fora, e telha muito boa, que, além de abastar para terra, se
traz para esta ilha de São Miguel muita dela9. Gaspar Frutuoso assim
o referiu em relação à produção de objetos cerâmicos. Estes eram
recipientes abertos e fechados de diferentes tamanhos e funções,
louças para cozinhar, transportar, armazenar e consumir líquidos,
principalmente água, e para preparar e consumir alimentos10, e
outros ainda destinados à higiene, decoração do interior da casa e
criação de animais.

9
Frutuoso, Gaspar, Saudades da Terra, Livro III, Ponta Delgada, Instituto Cultural de
Ponta Delgada, 1971, p. 96.
10
Rui de Sousa Martins, “A Cerâmica Modelada Feminina dos Açores: Sistemas
Produtivos, Formas de Articulação e Processos de Mudança”, in Patrimonia, Cascais,
1999, p. 67.

Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 12 x L. 29 cm
Em exposição: Cozinha tradicional do
Museu de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP157
Servia para colocar a água
para lavar as mãos.
Bebedouro
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 50 x L. 19 cm
Em exposição: Espaço dedicado à
mostra de criação de animais, do Museu
de Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP77
Destinava-se a reservatório de água para
aves de capoeira.
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Cano
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido e argamassa
Dimensões: A. 24 x C. 45 x L. 32 cm
Em exposição: Espaço dedicado aos
materiais de construção do Museu de
Santa Maria, em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP80
Era utilizado para a condução de água.
Vaso aguador
Origem: Oleiros de Vila do Porto
Data: Séc. XX
Material: Barro cozido
Dimensões: A. 36 x L. 18 cm
Em exposição: Espaço dedicado à
agricultura, do Museu de Santa Maria,
em Santo Espírito
Número de inventário: MSMP82
Era colocado na terra com água para a
rega lenta, gota a gota, nas hortas de
Vila do Porto.
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AS FORMAS DA ÁGUA
À MERCÊ DE UMA VILA
O Museu Municipal de Vila Franca do Campo participa na primeira
apresentação virtual da RMCVA, com a exposição “As Formas
da Água à Mercê de uma Vila”, onde se pretende mostrar a água,
como um pretexto para a construção e materialização de objetos,
que serviram para colmatar as necessidades desta comunidade, ao
longo do tempo.
Data de 1556, o alvará que o Rei D. João III concedeu à Câmara
Municipal de Vila Franca, a pedido desta, para lançar imposto
durante cinco anos sobre o vinho e a carne, a fim de se fazer
o encanamento e transporte da água das nascentes até às
populações do concelho, que passaram a ter água corrente
à disposição nos fontenários e nos lavadouros.1
A arte oleira, uma das importantes economias organizadas, no
concelho, até meados do séc. XX, reforça, nesta apresentação, a
fragilidade e resiliência de um povo ilhéu, cercado por água e sujeito
aos seus arbítrios. Isto porque, curiosamente, a louça da Vila tem
a sua origem na argila proveniente da ilha vizinha, a Ilha de Santa
Maria. Apesar de existirem barreiros em São Miguel, em nenhum
deles a argila possui a qualidade e versatilidade da matéria-prima
vinda da “ilha mãe”. Neste sentido, este ofício estava dependente do
transporte realizado pelos chamados “Barcos da Vila”, os barcos de
cabotagem Nossa Senhora da Guia e Santo António, pertencentes à
família dos “Parece”. Estas embarcações uniam os portos de Vila do
Porto e de Vila Franca do Campo, levando mercadorias para Santa
Maria e trazendo toneladas de bolas (chamadas “pães”) de barro
para São Miguel.

António Jacinto de Medeiros; Maria Gaspar, Memorial de Vila Franca do Campo:
Séculos XV a XXI, Vila Franca do Campo, Câmara Municipal de Vila Franca do Campo,
2004, p. 24.
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Os objetos que se apresentam são peças de olaria produzidas nas
tendas situadas na freguesia de São Pedro, uma das seis freguesias
do concelho, onde, após o terramoto de 1522, foi erguida a Vila Nova.
Aqui, os oleiros concebiam todas as tipologias de louça e utensílios
domésticos que o barro permitisse. As talhas e talhinhas, jarras,
bules, moringues, púcaras, infusas, chávenas, canjirões, licoreiras,
pratos, tigelas, tachos, sertãs, escorredores, balsas, alguidares,
queijeiras, assadores, fogareiros, canudos, floreiras, lava-mãos,
lava-pés, penicas e tenores, saboneteiras e incensórios, mealheiros,
vasos, regadores, tijolos e canos, armadilhas de roedores e insetos,
pandulhos, cortiços de abelhas, bebedouros e brinquedos, eram
vendidos em São Miguel, e inclusive, exportados para outras ilhas.
Ao contrário da louça branca e vidrada da Lagoa, a louça da
Vila era essencialmente de carácter popular, um bem
fundamental para a realização das várias atividades
quotidianas.
A “talhinha”, que servia para transportar a água fresca
entre as fontes e as bocas secas, é atualmente uma
peça tradicional e simbólica da Vila, por isso, integra
o brasão da junta de São Pedro e está representada
numa rotunda da mesma freguesia, através de uma
escultura em pedra, da autoria de João Moniz.
Um cântaro existe e subsiste na sua ergonomia
enquanto a comunidade dele tiver necessidade.
Quando hoje, numa feira, encontramos à venda
cântaros como aqueles que os nossos avós usavam
para ir buscar água à fonte e para a armazenar em
casa, neles dificilmente descobrimos a beleza dos
de antigamente. São cântaros mais pesados. Não
há comprador que diga ao oleiro, como antigamente,
“Você não sabe poupar no barro? Como quer que eu vá
à fonte com um cântaro tão pesado? Já me basta o peso
da água!”. São cântaros de formas imperfeitas, sem as
proporções correctas. Não há comprador que exija, como
antigamente, “Você não sabe levantar o cântaro na roda?
Pôs o seu aprendiz a fazê-lo? Olhe que os do oleiro aqui ao
lado são bem melhores do que os seus!”2
A observação, apresentada pela investigadora Isabel Maria
Fernandes, remete-nos para a problemática das diversas leituras
sobre a louça utilitária. Ora, as peças produzidas agora e as
produzidas “na sua época”, apesar de terem a mesma forma, já
não servem a mesma função, resultando em peças ligeiramente
diferentes. No caso acima, a disparidade era percetível na grossura
das paredes de barro e, naturalmente, no peso do objeto.
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2
Raquel Henriques da Silva; Isabel Maria
Fernandes; Rodrigo Banha da Silva, Olaria
Portuguesa: Do Fazer ao Usar, Lisboa, Assírio
& Alvim, 2003, p. 24.

Talhinha
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 28 x L. 20 cm
Número de inventário: MVFC3301
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Alcatruz
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 17 x L. 10 cm
Número de inventário: MVFC99
Pandulhos de barro
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 6 x L. 6,5 cm
Número de inventário: MVFC3415

Seguidamente, nesta mostra, apresentam-se os objetos designados
de canos e curvas, que são, também, outras formas/ objetos de
barro, criados para moldar, condicionar e orientar a água, à visão e
necessidade das populações. Na construção civil atual observamos
e conhecemos, para o sistema de canalização e águas pluviais, os
mesmos objetos, produzidos em plástico. Assim, nesta exposição,
também se apresentam objetos de barro que, apesar da mesma
forma e função, devido à sua técnica e material de produção, se
constituem como testemunhos históricos e musealizados, desses
mesmos sistemas.
Além da importante economia gerada pela louça da Vila, a pesca
foi também determinante para a subsistência das comunidades
do concelho. Os “pandulhos de barro” e os “alcatruzes”, objetos
haliêuticos, surgem no contexto expositivo para enfatizar a
relação entre as duas atividades económicas. O antropólogo Rui
Sousa Martins estudou, a partir de 1986, os pandulhos de barro –
comummente chamados de pedras ou pesos de barro – e os potes
cerâmicos com orifícios, designados na Vila, como alcatruzes. Os
primeiros, eram anexados às redes de arrasto e os segundos eram
lançados de uma embarcação. Estes potes cerâmicos, com vários
orifícios, eram armadilhas de aprisionamento, pois serviam como
esconderijo aos polvos. Os pandulhos, de forma cónica, permitiam
aprimorar a captura dos crustáceos no irregular fundo do mar.
Segundo o autor, os oleiros da Vila contribuíram para a inovação
técnica no domínio dos sistemas de pesca.
(...) os raros artefactos de cerâmica portuguesa relacionados
com a actividade piscatória reduzem-se praticamente aos
pesos de rede, usados já na época romana, e aos alcatruzes
de apanhar polvo, divulgados no Algarve na década de 40.3

Rui de Sousa Martins, “A Cerâmica de Vila Franca do Campo, S. Miguel, Açores, na
Produção Haliêutica”, Arquipélago, Ciências Sociais 7/8, Ponta Delgada, Universidade
dos Açores, 1992/3, p. 164.
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Apesar da sua aparência arcaica, a louça da Vila, sobretudo nos
hidrocerames foi modernizada. A inovação pode dizer-se que se
caracterizou somente pela introdução de decorações mais arrojadas,
protagonizadas pela perspicácia e engenho do mestre José de Sousa
Batata, e pela criação de novas formas de hidrocerames. Segundo os
estudos realizados pelos investigadores Osvaldo Rodrigues Cabral e
Rui Sousa Martins, já no séc. XVII muitos oleiros emigraram para o
Brasil, onde criaram um centro de produção no litoral do estado de
Santa Catarina. Regressados a Vila Franca do Campo, bafejaram a
louça da Vila com novas formas, tais como os apitos de água, para
regozijo infantil e as bilhas do segredo, hidrocerames imbuídos de
humor exótico4.

Rui Sousa Martins, A Influência do Brasil na
Cerâmica de Vila Franca do Campo, S. Miguel,
Açores, Museu Municipal de Vila Franca do
Campo, 1989.
5
Luís Miguel Rodrigues Martins, A Luz e as
Trevas. A Iluminação na Ilha de S. Miguel, 1880-1920, Ponta Delgada, Fundação Engenheiro
José Cordeiro, 2012.

Passando da produção artesanal para a industrial, uma vez mais,
em prol da necessidade do Homem, e através do seu engenho, a
partir de 1897, impulsionada pelo Eng.º José Cordeiro (1867-1908),
iniciou-se em Vila Franca do Campo a introdução do sistema de
energia hídrica, na designada Fábrica da Vila (1900-1972). A Central
da Praia foi a terceira a ser construída no concelho (1911-1974) e é
atualmente uma hidroelétrica musealizada do Museu Municipal. A
história da eletrificação do concelho também é citada num pequeno
mural de azulejos, localizados na Casa Botelho de Gusmão, que
outrora se constituiu como a primeira residência açoriana a receber
energia elétrica e é também um núcleo museológico da mesma
instituição5.

Curva
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 20 x L. 21 cm
Número de inventário: MVFC3411

Assim, a água, contemplada nesta exposição, além de todas as
formas que assume, na representação destes objetos, surge
também como vetor do património industrial municipal.
O concelho de Vila Franca do Campo foi o primeiro
e mais importante centro de industrialização em
São Miguel, nos sécs. XIX e XX, transformando a
força da água em luz.

4

Bilha do segredo
Autor: José de Sousa Batata
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 29 x L. 21 cm
Número de inventário: MVFC3282

Apito
Autor: Ângelo Vicente
Material: Barro de Santa Maria
Dimensões: A. 6,5 x L. 10 cm
Número de inventário: MVFC2195
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Painel de azulejos
Local: Casa Botelho de Gusmão
Núcleo Museológico do Museu Municipal
de Vila Franca do Campo
Central Hidroelétrica da Praia
Vista do interior da Central da Praia, construída
em 1910 e em funcionamento de 1911, até
1974. Propriedade da Fundação Engenheiro
José Cordeiro, situa-se na freguesia de Água
d´Alto, no concelho de Vila Franca do Campo e
é atualmente, um dos núcleos museológicos
do Museu Municipal. Este edifício industrial
foi dotado com um único grupo gerador: uma
turbina hidráulica horizontal, do tipo Spyral
Francis, com a potência de 180 cv, construída
por Theodore Bell & Cia e Kriens, Lucerne,
Suíça, com o número de fabrico 930, e um
alternador trifásico, de 150 kVA e 3000 Volts,
construído pela Société de Electricité Alioth,
Suíça, com o número 32454 DG.
Local: Núcleo Museológico do Museu
Municipal de Vila Franca do Campo
Ficha Técnica
Equipa do Museu Municipal de Vila Franca do Campo
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A ÁGUA NO CARNAVAL E NAS
DANÇAS DE ENTRUDO
DA ILHA TERCEIRA
A Água na Evolução do Carnaval Tradicional
O Carnaval é uma das festas populares mais marcantes da civilização.
É uma festividade de todos e, por isso, cada um, individualmente ou
em grupo, transporta para ela os seus desejos, recalcamentos ou
angústias, numa euforia desconcertada ou controlada, que foge ao
quotidiano.
Uma festa de excessos, festa da vida, onde a sátira ocupa um lugar
de relevo.
A Ilha Terceira, rodeada de água, também criou o seu percurso na
história do Carnaval.
Quando entramos no séc. XX há todo um conjunto de diversões
carnavalescas, com tradições arreigadas.
Estas brincadeiras, que a imprensa terceirense esconjura com
adjetivos como brutas, porcas e estúpidas, baseiam-se, em primeiro
lugar, na abundância de água, que tanto podia ser despejada em
alguidares como atirada em cabacinhas de cera ou por bisnagas.
Em 1905, uma forma de gesso para cabaças custava 80 reis e
um quilo de cera, 500 reis. Acompanhando a subida do custo
de vida que não se distrai nestes dias de Carnaval e que, pelo
contrário, se aproveita do espírito consumista, a cera em 1909,
já custava 600 reis e o quilo de parafina, 300 reis.1

Carlos Enes, “O Carnaval Angrense no 1.º Terço do século XX”, Separata do
Boletim do Instituto Histórico da Ilha Terceira, vol. XLVII, 1989, p. 314.
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Outro material bélico, utilizado nestas guerras, eram as “cocottes”
(feitas com laranjas, farinha, tremoço, feijão, milho, ovos) e as
“luvas” de areia ou farelo. Depois apareceram as bombas e “bichas
de rabear” (“busca-pés”).
Ao longo dos anos as manifestações carnavalescas foram-se
tornando mais inofensivas, através de iniciativas como a Batalha das
Flores em Angra do Heroísmo. Nas freguesias rurais foram ganhando
relevo as brincadeiras em casas particulares e, posteriormente, nas
sociedades recreativas.
Paralelamente promoveram-se outras atividades
como a Tourada de Carnaval, gincanas de
bicicleta, jogos infantis, concertos de música.
Mais recentemente, a Ilha Terceira celebra o
Carnaval tradicional com desfiles de fantasias
das escolas da ilha e o cortejo da Tourada dos
Estudantes.
A água continua a ter presença no Carnaval
tradicional nas brincadeiras entre as crianças
com pistolas e balões de água.

O “Limão de Cheiro” ou cocotte
Jean-Baptiste Debret
Rio de Janeiro
1823

O “Limão de Cheiro” ou cocotte

O limão de cheiro, único objeto dos divertimentos do
Carnaval, é um simulacro de laranja, frágil invólucro de
cera de um quarto de linha de espessura e cuja transparência
permite ver-se o volume de água que contém.
(...)
A fabricação consiste simplesmente em pegar uma laranja
verde de tamanho médio, cujo caule é substituído por um
pedacinho de madeira de quatro a cinco polegadas que
serve de cabo, e mergulhá-la na cera derretida. Operada
essa imersão, retira-se o fruto ligeiramente coberto de
cera e mergulha-se nágua fria, a fim de que se revista de
uma película de um quarto de linha de espessura, bastante
resistente, entretanto. Parte-se em seguida êsse molde, ainda
elástico, a fim de retirar a laranja, e, aproximando-se as
partes cortadas, solda-se o molde de novo com cera quente,
tendo-se o cuidado de deixar a abertura formada pelo pedaço
de madeira para a introdução da água perfumada com que
deve ser enchido o limão de cheiro.
O perfume de canela, que se exala de tôdas as casas do Rio de
Janeiro durante os dois dias anteriores ao carnaval, revela a
operação, fonte dos prazeres esperados.
Jean-Baptiste Debret. Rio de Janeiro. 1823
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Traje de Francisco Xavier Machado
(dançarino e tocador de violão)
Autor: Manuela Oliveira
Dimensões: L. 43 x A. 1,60 cm (manequim)
Bailinho dos Rapazes da Agualva 2020
Tema: Qual Cruzeiro, Qual Quê
(autor – Pedro Fagundes)

A água nas Danças de Entrudo
Na ilha Terceira, sobretudo na área do Ramo Grande, a cultura local
evidencia o enraizamento e a genuinidade dos festejos de Carnaval,
através da exibição de danças durante o período carnavalesco. Apesar
do predomínio das incertezas, a análise das crónicas demonstra a
disseminação de bailados, praticamente por todo o arquipélago,
desde a era do povoamento, por influência dos primeiros povoadores
e posteriormente pelos costumes ultramarinos, nomeadamente os
de ascendência afro-brasileira.
Todavia, até ao séc. XIX, não ressalta a fixação de tais folias na
quadra carnavalesca. De facto, a fixação do modelo atual ocorre
no final do séc. XIX e no primeiro terço do séc. XX e acontece nas
freguesias rurais, muito por obra de dois autores, Joaquim Sales
(Farôpa) e Francisco Luís de Melo (Chico Roico). É a partir daqui que
a dança se desenvolve fundamentalmente em torno de um enredo
de cariz dramático ou humorístico, conforme se trate de uma dança
de espada, pandeiro, bailinho ou comédia.
O enredo é uma história escrita em rima, que se debruça
sobre temas do quotidiano da população. Os enredos são
elaborados por poetas do povo, temperados no cadinho das
agruras da vida, marcados pela luta do dia a dia e ainda
por um forte sentido de religiosidade, estabelecendo
comparações com o ambiente físico que rodeia o
quotidiano da nossa gente.
Entre os temas tratados, o elemento da natureza – a água
– insere-se em muitos assuntos interpretados ao longo dos
anos, desde temas históricos ou mesmo do quotidiano.
Em 1905 existe registo de uma dança de marinheiros.
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Em 1950 é interpretada, numa dança de espada das Lajes, da autoria
de António Homem, a descoberta do caminho marítimo para a Índia.
No mesmo ano, é apresentada uma dança de espada nas Fontinhas,
com o título “Descoberta e povoamento da Ilha Terceira”, do autor
Oligário Machado Ávila.
Em 1955, o autor João Alcindo Ornelas relata que saiu no primeiro
bailinho intitulado “Os Homens do Mar”.
Maria Angelina de Sousa, uma célebre improvisadora das cantigas
ao desafio, escreveu, em 1958, uma dança de cariz humorístico
sobre a descoberta dos Açores.
Em 1962 o autor Fortunato Melo André escreveu um enredo com o
tema “Dança do Mar de Peixes” e, em 1965, é exibida uma dança do
mesmo autor com o tema “Descoberta dos Açores”.
Na freguesia de São Mateus é realizada, em 1985, uma dança de
espada da autoria de João Leonel Ferreira, com o título “A Vida de
um Pescador”.
Em 1989 é apresentada, nas comunidades emigrantes da Califórnia,
uma dança de espada com o assunto “Filha do Pescador”, da autoria
de Francisco Martins Enes.
Em 1991 é apresentada uma dança de Carnaval de São Bento, com o
tema “O Nadador-Salvador”, da autoria de Hélio Costa. Este célebre autor
e figura do Carnaval Terceirense já escreveu mais de 1 300 assuntos, em
que a temática relacionada com a água é um tema recorrente.
Em 1993 escreveu o “O Barco do Amor”; em 1996, o assunto
“Semana do Mar no Faial” é apresentado num bailinho do Porto
Martins; em 2001, o enredo “O Cruzeiro do Amor” é exibido nas
comunidades emigrantes da Nova Inglaterra nos E.U.A.
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Traje de uma das Mestras – Sara Mota
Autor: Eugénia Leal (traje)
e Miriam Toste (chapéu e adereços)
Dimensões: L. 43 x A. 1,60 cm (manequim)
Bailinho de Carnaval de
“As Filhas do Mota” 2017
Tema: Cruzeiro da Felicidade
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A Descoberta dos Açores
Autor: Fortunato Melo André
Escrito em 1960 – só saiu à terceira tentativa
em 1965
Coleção de José Orlando Bretão
Caderno com 32 páginas (A. 32 x L. 21 cm)
Auto dos Gamas
Autor: António Mendes
Escrito em 1984 – saiu numa dança de
espada de Santa Bárbara
Coleção de José Orlando Bretão
Caderno com 15 páginas (A. 29,7 x L. 21 cm)
A Vida de um Pescador
Autor: João Leonel Augusto Ferreira
Escrito em 1985 – saiu na freguesia de São
Mateus
Coleção de José Orlando Bretão
Dossiê com 22 páginas (A. 29,7 x L. 21 cm)
Uma Dança Antiga de Marinheiros
Autor desconhecido
1905
Coleção de José Orlando Bretão
Dossiê com folhas de caderno com 8 páginas
(A. 29,7 x L. 21 cm)
A Descoberta dos Açores
Autor – Maria Angelina de Sousa (A Turlú)
Coleção de José Orlando Bretão
Dossiê com 16 páginas (A. 30,5 x L. 21 cm)
Nadador-Salvador
Autor: Hélio Costa – saiu numa dança de
Carnaval de São Bento em 1991
Coleção de Hélio Costa
Dossiê com 16 páginas (A. 29,7 x L. 21 cm)
O Barco do Amor
Autor: Hélio Costa – saiu numa dança de
Carnaval no Porto Martins em 1993
Coleção de Hélio Costa
Dossiê com 14 páginas (A. 29,7 x L. 21 cm)
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Museu do Pico
Alambique do Museu do Vinho
Data: 1999 – conclusão das obras de
reabilitação, restauro e adaptação
a espaço museológico.
Dimensões: A. 3 x L. 2,10 x C. 9,20 m
Em exposição: Museu do Pico –
Museu do Vinho
Este espaço resulta da musealização in situ,
de um antigo alambique. A produção de
aguardente no Pico aparece indissociável da
produção do vinho nos tempos áureos do
Ciclo do Verdelho. À semelhança da produção
e comércio da aguardente de vinho, também
a aguardente de figo foi um produto de
exportação com alguma importância. Aqui
é feita a interpretação técnica dos sistemas
e métodos tradicionais de alambicagem
(produção de aguardente).

A ÁGUA NAS COLEÇÕES DO
MUSEU DO PICO –
CONDIÇÃO, SUSTENTO E
REINVENÇÃO CULTURAL
O Museu do Pico é constituído pelo Museu dos Baleeiros, na vila das
Lajes, pelo Museu da Indústria Baleeira, na vila de São Roque, e pelo
Museu do Vinho, na vila da Madalena. Estes três polos museológicos
assumem-se como instrumentos estratégicos de promoção e de
valorização do património cultural da ilha do Pico, associado aos
históricos ciclos regionais da baleação e da vitivinicultura.
No âmbito da Exposição Coletiva da Rede de Museus e Coleções
Visitáveis dos Açores, subordinada ao tema Água, o Museu do Pico,
pela sua tripolaridade, abordará esse elemento em cada polo.

Esquema do Alambique
Sistema funcional e técnico de um alambique.
A – Caldeira ou Cucúrbita
B – Capitel ou Capacete
C – Tubo de condensação ou Manga
D – Vaso refrigerante
E – Serpentina ou Colebra
F – Barça

No Museu do Vinho, interpretaremos a função da água no processo
técnico da destilaria e a importância do produto final, a aguardente.
No Museu da Indústria Baleeira explicaremos a função da água no
funcionamento das caldeiras, na produção de vapor. No Museu
dos Baleeiros, destacaremos o bote baleeiro Santa Teresinha.
Abordaremos a embarcação no seu contexto funcional (piscatório),
cultural, patrimonial, lúdico e desportivo.
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ÁGU(A)RDENTE
A produção de aguardente na ilha do Pico aparece indissociável
da produção do vinho nos tempos áureos do Ciclo do Verdelho. A
necessidade de conservar o excesso de produção levou a que, a
partir do séc. XVIII, se adicionasse aguardente ao vinho, permitindo
assim reduzir a taxa de deterioração. Uma mais-valia deste produto
era ainda a sua fácil conservação.
O Provedor da Fazenda Real, em 1766, quando quantifica a produção
do Pico em 2 000 pipas, refere que, de 4 pipas de vinho produzidas,
1 é transformada em aguardente.
Mais tarde, com a concorrência da cachaça brasileira, e consequente
proibição pombalina de exportação da aguardente do Pico para o
Rio de Janeiro, procuraram-se novos mercados. A Câmara da Horta,
da ilha do Faial, solicitou à coroa o impedimento da entrada de
aguardente estrangeira no Reino, mercado esse que seria abastecido
pela aguardente do Pico.
À semelhança do comércio da aguardente de vinho, pensa-se que
também a aguardente de figo tenha sido um produto de exportação
com alguma importância. Nos finais do séc. XX, a pouca produção
de aguardente de figo é novamente penalizada com as normas
comunitárias que estabelecem regras e limites à sua produção.
Um alambique é composto normalmente por quatro secções: a
caldeira ou cucúrbita, o capitel ou capacete, a serpentina ou colebra,
e o vaso refrigerante. A caldeira é geralmente aquecida a fogo direto
e é nela que se coloca a substância a destilar – a casca de uva, o
vinho ou o figo, por exemplo. O capitel recebe os vapores que
passam por um tubo para a serpentina, mergulhada no recipiente
que contém o refrigerante – a água. Em contacto com as paredes
frias da serpentina, os vapores são transformados em líquido – a
primeira calda ou água-forte, também conhecida como o corria de
cabeça ou aguardente de cabeça. Esta é mais áspera, não atingindo
tão boa qualidade. Coloca-se esse produto novamente no alambique
para a restilhadela, ou seja, o líquido passa novamente pelo mesmo
processo, resultando daí uma aguardente mais macia, com mais
qualidade.
Todo o processo, desde a colocação da matéria-prima no alambique
até à obtenção da aguardente, demora cerca de três quartos de
hora.
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Poço de maré – Santa Luzia, Pico
Autor: José Carlos Silva
Arquivo do Museu do Pico
Número de inventário: E-inv-MSPI-02-VIT-32

A ilha do Pico, pelas suas características
geológicas, padeceu de carência de água. Foi só
a partir dos anos 80, do séc. XX, que a maioria
das freguesias foi abastecida por água da rede
pública. Face à escassez de água, os nossos
antepassados recorreram à construção de
cisternas e poços de maré. De facto, a qualidade
destas estruturas, de arquitetura de produção
tradicional nos Açores, foi aperfeiçoada nas
ilhas onde se verifica uma maior falta de água
– Graciosa e Pico. A água proveniente das
cisternas, e dos poços de maré construídos no
litoral da ilha do Pico, frequentemente perto das
adegas e dos alambiques, era transportada em
potes de madeira. Na produção de aguardente
a água é essencial. Utiliza-se dentro da caldeira,
na serpentina, e, indiretamente, na lavagem
dos recipientes.
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Caldeiras da Fábrica de Vitaminas, Óleo,
Farinhas e Adubos, das Armações Baleeiras
Reunidas, Lda.
Data: Séc. XX
Material: Metal
Em exposição: Museu do Pico –
Museu da Indústria Baleeira
Caldeira da direita (1927)
Dimensões: A. 5 x L. 2,27 x C. 7,10 m
Caldeira da esquerda (1951)
Dimensões: A. 4,30 x L. 1,95 x C. 6,40 m
A Sociedade das Armações Baleeiras
Reunidas, Lda., constituída em 1942, articulou
dois sistemas produtivos: a pesca da baleia
(cachalote) e a produção dos seus derivados,
assim como a sua respetiva comercialização.
Esta unidade fabril, o maior e o mais
importante complexo de transformação e
processamento de cachalotes dos Açores,
que laborou entre 1946 e 1984, é uma
construção industrial, com uma área total de
cerca de 1 200m2.
A Fábrica das Armações Baleeiras Reunidas,
Lda., estava equipada com duas caldeiras
a vapor, da marca Babcock & Willcox.
Funcionavam inicialmente a lenha e, mais
tarde, passaram a ser alimentadas a nafta e a
gasóleo. Acendiam-se a partir dos maçaricos,
com o auxílio de uma mecha de desperdício,
embebido em gasóleo ou nafta. As caldeiras
podiam trabalhar em conjunto, ou separadas.
O controlo era feito por duas válvulas
instaladas junto aos secadores.

EBULIÇÃO
Gerações de baleeiros aperfeiçoaram nos Açores, ao longo de
mais de um século, a arte de balear. Em terra, os cachalotes eram
desmanchados e o toucinho derretido em grandes caldeirões. Nas
décadas de 40 e 50, do séc. XX, surgiram as modernas fábricas
industriais para a produção de óleos, farinhas e outros derivados do
cachalote.
A construção da Fábrica de Vitaminas, Óleos, Farinhas e Adubos,
das Armações Baleeiras Reunidas, Lda., atual Museu da Indústria
Baleeira, sediada no Cais do Pico, no lugar do Cais Novo, estava
concluída em 1946. No entanto, só em 1951, na sequência de um
aumento de capital da sociedade, se começam a produzir farinhas de
carne e de ossos. Nesta altura também se dá início ao processamento
de fígados de cachalote para a produção de vitaminas.
Esta unidade fabril estava equipada com duas caldeiras, da marca
Babcock & Wilcox, de 1927 e 1951, que funcionavam como gerador
de vapor. Uma atingia a pressão máxima de 12 kg/cm², e a outra
de 10 kg/cm². Alimentavam as três bombas de água, a bomba de
fuelóleo, os guinchos a vapor, a bomba do pipe-line, os secadores,
e as autoclaves dos toucinhos, dos ossos e dos fígados. O bom
funcionamento das caldeiras, na produção e distribuição de vapor,
dependia do controle permanente do processo de combustão
(produção de calor) e da verificação dos níveis da água e da pressão.

Museu do Pico
A Água nas Coleções do Museu do Pico – Condição, Sustento e Reinvenção Cultural

A água utilizada no funcionamento das caldeiras era bombeada
de quatro cisternas anexas à fábrica. O seu reabastecimento era
assegurado por um grande depósito, construído junto à Ribeira
Seca.
De acordo com os livros de registo da fábrica, estima-se que em
1954 foram processados cerca de 371 cachalotes, extraindo-se
aproximadamente 1 277 toneladas de óleo, o que terá correspondido
ao ano de maior produção. O ano mais fraco foi o de 1968, com
apenas 12 cachalotes processados, resultando numa produção de
apenas 30 toneladas de óleo. Entre 1951 e 1984, foram processados
cerca de 4 290 cachalotes, provenientes de todas as ilhas do grupo
central, e produzidas aproximadamente 19 581,936 toneladas de
óleo.
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Pátio interior da Fábrica das Armações
Baleeiras Reunidas, Lda., atual Museu da
Indústria Baleeira
As quatro cisternas para armazenamento e
fornecimento de água às caldeiras situavam-se nas traseiras da fábrica, adossadas ao
corpo principal do edifício.
A extração do fumo, produzido pelas
caldeiras, era feita pela grande chaminé,
situada no exterior da fábrica. No inverno,
era previamente aquecida, com lenha, para
facilitar a tiragem do fumo.
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Bote baleeiro Santa Teresinha – LP 2 B
Autor: Manuel José Machado – construtor
Data: 1928 – ano de construção
Material: Madeira, latão, cobre, algodão,
osso de cachalote
Dimensões: 10,75 x 1,86 x 0,65 m
Em exposição: Museu do Pico –
Museu dos Baleeiros
O bote Santa Terezinha foi registado a 29 de
maio de 1928, com a matrícula L204BP, pela
Sociedade Lealdade Lajense. Foi construído
pelo Mestre Manuel José Machado, nas Lajes
do Pico, e teria de comprimento 9.90 metros,
de boca 1.86 metros e de pontal 0.65 metros
– o que atesta a teoria de que os primeiros
botes utilizados e construídos nos Açores
eram de menor dimensão.
Em documento de registo de propriedade, do
Ministério da Marinha, à data de 7 de outubro
de 1952, a embarcação pertencia à mesma
sociedade baleeira, mas tomava agora o
nome de Santa Teresinha e a matrícula LP-2-B.
Relativamente às dimensões, as medidas de
boca e de pontal mantêm-se. O comprimento
passa a ser de 10.75m. O bote foi alongado,
prática comum nas reparações de botes
antigos, tornando-o mais parecido com os
novos que se estavam a construir nos Açores,
particularmente na ilha do Pico, o grande
centro de construção de botes baleeiros para
todo o Arquipélago.

L 204 BP
O bote baleeiro Santa Teresinha, em exposição permanente no
Museu dos Baleeiros, é provavelmente o mais antigo casco original
existente nos Açores. É à volta desta peça central, recorrendo a um
vasto e diversificado conjunto de objetos, que se interpreta, neste
museu, o processo técnico associado à atividade baleeira artesanal:
vigia, pesca/caça, processamento, armazenamento e comércio de
óleo de cachalote.
A baleação foi a mais espantosa atividade piscatória que o Homem
exerceu sobre o planeta. Durante os sécs. XVIII e XIX, na baleação
anglo-americana, transoceânica e de longo curso, grandes navios-fábrica, deslocavam-se para os mares dos Açores para caçar baleias.
Nos melhores portos e baías aproveitavam para se reabastecer
de alimentos, descansar as tripulações e recrutar novos homens.
Foram estes os primeiros baleeiros açorianos. Nesta altura, muitos
dos capitães das baleeiras americanas eram naturais, sobretudo, das
ilhas do Faial, Flores e Pico. O regresso de alguns destes homens aos
Açores, a partir de meados do séc. XIX, foi decisivo na introdução da
caça artesanal à baleia, de forma sedentária e estacional, a partir de
pequenos portos nas ilhas.
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A caça à baleia foi uma atividade económica exercida em todas
as ilhas dos Açores, mas foi no Pico que atingiu a sua maior
expressão. Essa indústria relíquia sobreviveu, como um dos maiores
anacronismos civilizacionais da Europa e do Mundo, até 1984.
Com o fim da caça à baleia ficou um valioso património baleeiro
constituído, entre muitos outros vestígios materiais e imateriais,
pelas embarcações baleeiras – botes e lanchas de reboque – e sua
palamenta. Tendo em conta que este património baleeiro corria
o risco de se perder, foram, a partir de 1998, tomadas medidas
políticas visando a sua recuperação e reutilização, e criaram-se as
condições para o aumento e revitalização da prática de regatas.
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Cena de caça
Autor: William Neufeld
Data: Séc. XX
Arquivo do Museu do Pico
Número de inventário: E-inv-MSPI-01-WN-47
É certo que as primeiras embarcações
utilizadas na caça à baleia nos Açores
vinham dos Estados Unidos da América,
nos navios baleeiros. Foi esta a embarcação
utilizada pelos primeiros baleeiros açorianos
durante quase toda a segunda metade do
séc. XIX. As dificuldades na sua importação
estimularam a criação local de uma nova
embarcação, melhor adaptada à baleação
costeira que se praticava nas ilhas. Foi
durante a baleação açoriana, no séc. XX, que
o bote baleeiro europeu evoluiu para a sua
última configuração. Hoje, é considerado
uma das embarcações mais emblemáticas do
mundo, e reconhecido como a mais perfeita
embarcação que alguma vez sulcou os mares.
A tripulação de um bote era composta
por sete homens. Um mestre ou oficial,
responsável pela embarcação, e seis
remadores. Um dos remadores, o da proa,
era também o trancador.
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Botes baleeiros em regata à vela
Autor: Museu do Pico
Data: 2018
Arquivo Museu do Pico
As regatas em botes baleeiros, como forma
de revisitação da nossa relação épica e mítica
com o mar e com as baleias, remontam ao
período da baleação. Com a reabilitação do
património baleeiro móvel regional, criaramse condições para o aumento e revitalização
desta prática. A participação da comunidade
foi decisiva para a criação de um movimento
regional em torno desta utilização do
património baleeiro - Campeonatos de Ilha e
Campeonato Regional.
A internacionalização das regatas em botes
baleeiros açorianos – envolvendo as ilhas do
Pico e do Faial e a cidade de New Bedford,
nos E.U.A. – tem-se revelado um instrumento
importante ao serviço da aproximação entre
as duas comunidades. Esta competição faz a
ponte entre a história e a cultura destes locais,
que em muito se relacionam, reforçando assim
a nossa identidade, nos Açores e na Diáspora,
e validando a influência dos Estados Unidos
da América, da baleação transoceânica,
da emigração e dos emigrantes, na cultura
baleeira regional.

As regatas em botes baleeiros açorianos, atualmente marcadas
por uma forte dimensão cultural, desportiva, lúdica, turística e de
educação ambiental, constituem uma imagem genial dos Açores
no mundo. De facto, do ponto de vista histórico, patrimonial e
antropológico, as regatas baleeiras vêm-se assumindo, para além
de se revelarem um importantíssimo cartaz turístico da Região,
como um momento muito especial de celebração das memórias da
baleação e do imaginário marítimo açoriano. No fundo, articulam
e fazem a ponte entre a herança e a modernidade, elevando o
património baleeiro à condição de coisa “viva” e propriedade da
comunidade. Por outro lado, são também um fator de coesão intergeracional, estimulando saberes, experiências e aprendizagens,
com vista ao aprofundamento da identidade local e regional.
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Museu do Tabaco da Maia

A IMPORTÃNCIA DA ÁGUA NA
PREPARAÇÃO DO TABACO
A cura ou secagem do tabaco é o processo de transformação, perda
de água, das folhas, de uma forma controlada, para que mantenham,
pelo maior tempo possível, a sua atividade biológica, de modo a
obter-se um produto de qualidade. Este processo pode demorar de
4 a 5 semanas, após a colheita do tabaco.

Cura das folhas de tabaco

Museu do Tabaco da Maia
A Importância da Água na Preparação do Tabaco

Terminada a cura, o tabaco entra na fase da preparação, para
posteriormente ser comercializado com diferentes marcas. Nesta
fase, é importante que as folhas tenham um grau de humidade
mínimo, para que possam ser manipuladas sem se danificarem,
e máximo, para que não desenvolvam bolores. Inicia-se, assim, o
processo de fermentação em fardos.

Fardos de tabaco em armazém
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Higrómetro
Data: Séc. XX
Material: Metal
Tinha como função medir a humidade na sala
de preparação das folhas de tabaco.
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Garrafões
Data: Séc. XX
Materia: Vidro e vime
Tinham como função guardar os preparados
com origem no laboratório e que seriam
misturados com as folhas de tabaco para
produzir as diferentes marcas.
Cápsulas
Data: Séc. XX
Material: Cerâmica
Tinham como função acolher a evaporação
de compostos para os preparados.

Passado algum tempo, por vezes anos, os fardos são abertos e
procede-se à mistura final, que consiste na combinação de vários
tipos de tabaco (Virginia, Burley, Kentucky, Rústico) com substâncias
humidificantes e aromáticas – “os cheiros”, consoante as marcas que
serão produzidas.
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Boletim n.º 443
da companhia de produtos químicos
Garfienkel
Data: 1960
Material: Papel
Dimensões: C. 28 X L. 21,5 cm
Número de inventário: MTM 3002

Caderno de preparação das marcas de
tabaco
Data: 1975
Material: Papel
Dimensões: C. 26 X L. 21 cm
Número de inventário: MTM 2245
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Frascos com amostras de tabaco com
etiqueta
Data: Séc. XX
Material: Vidro, chá e papel
Maços de Tabaco
(São Luís e Dili)
Data: Séc. XX
Material: Papel
Dimensões: C. 6,5 X L. 5,5cm
Número de inventário: MTM 771 e MTM 773

Na antiga Fábrica de Tabaco da Maia, a preparação destas misturas
obedecia a uma receita que só era conhecida pelo proprietário e por
uma das funcionárias mais antigas que, sob compromisso de honra,
jurou não desvendar o segredo.

Museu do Tabaco da Maia
A Importância da Água na Preparação do Tabaco
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Museu Francisco de Lacerda

O MAR EM LATA

Amadurecimento do atum no bosque da
Sociedade Corretora, Lda.. Empresa com
unidades fabris em São Miguel (Vila Franca
do Campo), Santa Maria (Anjos), São Jorge
(Calheta). Década de 60, fotografia cedida
pela “FotOceanus”.

O mar enlatado
A desassociação entre os Açores e a água é impensável devido ao mar
que nos rodeia e a sua relação está presente em todos os aspetos da
açorianidade. A água tornou-se um fator de proximidade e distância,
possibilitando viagens, contactos e inclusive sustento. Em São Jorge,
à semelhança de outras ilhas açorianas, a população procurou este
último na sua envolvência: na montanha, na fajã e no mar.
A indústria conserveira açoriana surge na década de
30, aproveitando os conhecimentos locais de salga de
peixe e desenvolvendo-os à luz de outras experiências
bem-sucedidas. A matéria-prima privilegiada foram
os tunídeos, apesar da exportação de vegetais e
frutas da Sociedade Corretora, Lda., desde a sua
fundação. As fábricas de conserva ou postos de
recolha dispersaram-se pelo arquipélago, à exceção
da ilha do Corvo, durante o séc. XX, devido à falta de
equipamentos de frio nas embarcações e fábricas,
sendo imprescindíveis aos pescadores diversos
pontos de descarga pelo arquipélago.
As referências de pesca de bonito ou de rabilho nos
Açores são antigas e esta era realizada em barcos a
remos com recurso a canoas, de modo a manter a isca
viva durante a safra. A chegada dos barcos de boca
aberta e, posteriormente, das traineiras possibilitou
aos pescadores percorrerem uma maior distância no
mar, dirigindo-se aos bancos de pesca, bem como a
manutenção do isco vivo durante mais tempo.
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O regresso de alguns emigrantes açorianos na Califórnia,
nomeadamente de San Diego, permitiu o surgimento de novas
oportunidades marítimas e a difusão da pesca de salto e vara. A
captura de isco vivo (chicharro, carapau ou cavala), característica
desta técnica, era realizada de noite. Ao amanhecer, os vigias
tentavam localizar sinais da mancha de atum através da observação
do voo raso de aves marinhas. Uma vez identificada a mancha,
lançavam o isco ao mar e, na aproximação do atum, ativavam
os chuveiros do barco, criando um frenesim, confundindo-o e
impedindo-o de ver o pescador. Os pescadores capturavam o atum
com um único movimento de cana, fazendo o peixe “saltar” para a
embarcação e trancando-o com a ajuda de pucheiros.
A entrada do atum na fábrica começava no bosque de
amadurecimento, um pátio exterior coberto com ramos de
criptoméria, onde era pendurado e dessangrado durante horas. Na
serra de fita, diversos homens preparavam os atuns para o seu corte
em postas. No caso dos bonitos ou espécies mais pequenas, o peixe
era cozido inteiro ainda com a buchada. Os caldeiros, por norma de
ferro e em formato circular, estavam preparados com água doce a
ferver e uma medida certa de sal sobre fogueiros, de acordo com a
quantidade de atum a cozer.
As fábricas, no seu interior, eram organizadas de acordo com os
trabalhos a realizar e com as especificidades de cada ação, que
compunham uma cadeia de trabalho eficaz. Após a cozedura do
peixe, colocavam-no sobre longarinas de padiolas – em canas ou
madeira – ao longo da fábrica. As padiolas acompanhavam várias
fases do processo fabril: no arrefecimento e na escolha do peixe,
bem como no seu enlatamento.
Ao escolher o peixe, retiravam-se as espinhas, peles e o sangacho,
aproveitando ao máximo o filete disponível e evitando desperdícios.

109

Pucheiro
Origem: Fábrica de Conservas Marie d’Anjou
Data: Década de 60 ou anterior
Material: Ferro
Dimensões: C. 84 x 9 cm (gancho)
Número de inventário: MFL019IC.001
Instrumento de manuseamento na cozedura
de atum, também utilizado a bordo das
traineiras após o “salto” do atum. Objeto
doado por Orlando Silva.

Padiola
Origem: Fábrica de Conservas Marie d’Anjou
Data: Década de 60 ou anterior
Material: Madeira
Dimensões: L. 40,5 x C. 55,5 cm
Número de inventário: MFL019IC.005
Tabuleiro em madeira para o transporte
de peixe, após a sua cozedura e escolha,
exemplar parte de um conjunto doado por
Orlando Silva.
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Cravadeira de lata redonda
Origem: Cerralharia Leixões, Lda.
Data: Década de 50
Material: Ferro
Dimensões: A. 172 x L. 50 x C. 86 cm
Número de inventário: MFL016IC.013
A cravadeira semiautomática de fabrico
nacional, na Cerralharia Leixões, Lda., em
Matosinhos, fechava hermeticamente as
latas de conserva pelo seu fundo, evitando a
deterioração da parte superior do peixe. Doada
por Santa Catarina – Indústria Conserveira, S. A.,
esta cravadeira encontra-se pintada de branco,
respeitanto o código de cor fabril da cravação
na Sociedade Corretora Lda., o branco.

No enlatamento, os funcionários cortavam as postas de peixe
de acordo com o formato da lata a encher. O azeitamento das
conservas sofreu alterações com o tempo, passando de uma tarefa
completamente manual para hoje automatizada. Nas fábricas
açorianas, até aos anos 60, era comum a disposição de latas em
pirâmide para serem azeitadas com o auxílio de cântaros de latão.
A cravação, ou o fecho, da lata era realizada pelo seu fundo e por um
soldador, impedindo a deterioração da parte superior do peixe. As
cravadeiras – manuais, semiautomáticas e automáticas, de fabrico
português e estrangeiro – surgiram mais tarde, num esforço de
aumentar a produção de conserva.
O aparecimento das conservas não seria possível sem a invenção
do processo de conservação de alimentos desenvolvido por Nicolas
Appert, em 1804. Chegava-se assim à conclusão de que o uso de
altas temperaturas em condições adequadas permitiria a anulação
dos germes que alteram os alimentos. Décadas mais tarde, o
mundo das conservas utilizaria diariamente cofres de esterilização
(autoclaves), alimentados por máquinas de vapor ou caldeiras, onde
se depositavam as latas durante horas a grandes temperaturas. A
rotulagem e embalamentos das latas eram processos realizados
após a lavagem e o “bater da lata”, cuja sonoridade poderia indicar
algum problema de cravação ou não.
O processo fabril da indústria conserveira é, ainda hoje em dia,
um trabalho manual, prevalecendo o discernimento humano em
relação à cozedura e à escolha do peixe, em busca do enlatamento
“perfeito”. A crescente introdução de maquinaria fez-se apenas em
certas fases de laboração: na oficina de latoaria, em máquinas de
azeitamento, em passadeiras e em cravadeiras.
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A oficina de vazio dedicava-se à construção das latas, trabalho
reservado aos soldadores e cuja maquinaria existente servia para
cortar e moldar a folha de Flandres, cuja litografia – impressão – era
importada, na maioria das fábricas açorianas. A mesa de latoaria
exposta foi uma solução técnica local da Sociedade Corretora,
Lda., composta por quatro postos de trabalho distribuídos por
duas máquinas de cortar a folha de Flandres (ação fundamental em
diversas fases do processo), uma estanheira reta (ver fotografia de
pormenor), dedicada a estanhar os topos das folhas antes da sua
montagem, e uma enroladeira ou calandra que dá a forma cilíndrica
à tira.
A diversidade de formatos de latas estava relacionada com os vários
tipos de conserva e não só. Em época de faina a quantidade de
peixe podia ser superior à capacidade das unidades fabris e, dada a
ausência de frio nas fábricas e ao curto período de laboração (maio a
outubro), era comum o enlatamento de latas de 9 kg ou 5 kg em sal,
que eram reabertas no inverno e novamente enlatadas em azeite
em embalagens menores.
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Mesa de latoaria
Origem: Sociedade Corretora, Lda.
Data: Década de 50 ou 60
Material: Madeira e ferro
Dimensões: A. 85,5 x L. 57 x C. 402 cm
Número de inventário: MFL016IC.008
Bancada em madeira composta por quatro
máquinas de diversas funcionalidades, respeitando
o código de cor fabril da oficina de vazio da
Sociedade Corretora Lda., o verde. Doação de
Santa Catarina – Indústria Conserveira, S. A.
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Os Açores assistiram a uma revolução industrial local nas décadas
de 40 e 50, pois a disseminação das fábricas de conserva de peixe
pelo arquipélago permitiu o aparecimento de novas oportunidades
de trabalho e aprendizagem, bem como a abertura a novos
mercados de exportação. Os armadores das traineiras na corrida
do atum multiplicaram-se e fizeram crescer a concorrência, que
procurava novas águas, técnicas e pescadores para corresponder
às necessidades das fábricas. As unidades fabris ofereciam,
não só trabalho fixo e renumerado a mulheres, mas também
conhecimentos especializados na área da solda, mecânica ou
eletricidade aos homens.
A pequena Vila da Calheta, em São Jorge, foi o retrato deste
desenvolvimento local e social, que presenciou duas fábricas
de conservas em funcionamento durante décadas: a Fábrica de
Conservas Marie d’Anjou, herdeira da firma E. Q. de Mendonça; e a
Sociedade Corretora Lda., herdeira da Fábrica de Conservas de Santo
Cristo e mãe da atual Santa Catarina – Indústria Conserveira, S.A.

Anúncio da Fábrica de Conservas Graciosense
(ilha Graciosa), no Almanaque dos Açores, em
1954.

Anúncio das Conservas Lory Lda., na Revista
Conservas de Peixe em 1936. Empresa com
unidades fabris na ilha Terceira e São Miguel.

Anúncio da E. Q. de Mendonça, na Revista Conservas de Portugal. Anuário da Pesca
do Comércio e da Indústria Conserveira em 1946-1947. Empresa com unidades
fabris na ilha Terceira (Porto Judeu, Angra do Heroísmo), Santa Maria (Vila do Porto)
e São Jorge (Calheta).
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Fachada da Fábrica de Conservas Marie d’Anjou em 1963, em Imagens
Antigas da Calheta. Empresa com unidades fabris na ilha de Santa
Maria (Vila do Porto) e São Jorge (Calheta).
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Museu Militar dos Açores

A ÁGUA NO QUOTIDIANO
DO EXÉRCITO
O primeiro objetivo desta exposição é destacar a importância da
água no cumprimento das missões militares e no bem-estar dos
seus efetivos. O segundo objetivo é sensibilizar as instituições
militares no sentido da poupança da água, por ser um bem finito, e
evitar despesismos desnecessários. O terceiro objetivo é, através da
apresentação sequencial de algumas peças e estruturas, contar o ciclo
da água no seu uso doméstico em tempo de paz como no de guerra.
A água é um recurso natural que tem um enorme valor ambiental, social
e económico, crucial para a existência do Homem e dos ecossistemas
do planeta Terra. Desde que surgiram as primitivas formas de vida no
oceano há cerca de 4 milhões de anos, que a água é um bem único,
fundamental e essencial à vida de todos os seres vivos.

Filtro de Campanha
Origem: Portuguesa,
Fábrica de Braço de Prata
Data: 2.ª metade do séc. XX
Material: Ferro, tubo plástico, lona
e filtro de papel
Dimensões: A. 120 x L. 51 x C. 60 cm
(caixa e filtro)
Número de inventário: MMA00107
Em exposição: Sala da Cruz Vermelha
(medicina)
Distribuído às Unidades do Serviço de Saúde
para purificar a água através de filtros.
Cozinha Rodada de Campanha, Modelo 1983
Origem: Portuguesa,
Fábrica de Braço de Prata
Data: Séc. XX
Material: Ferro e borracha
Dimensões: A. 248 x L. 145 x C. 194 cm
Em exposição: Bateria D. Maria II
Confeção de alimentação, dispondo de
duas panelas de pressão, uma normal e dois
contentores.

A água é um recurso hídrico que deve ser utilizado para benefício
do Homem, sem comprometer as necessidades dos ecossistemas
e a continuidade das reservas de água. Uma exploração sustentável
não é consentânea com o uso exagerado que acaba por esgotar
o próprio recurso. O consumo desregrado de uma fonte, mesmo
renovável, promove o desperdício e o despesismo, acabando por
comprometer as gerações futuras.
Os militares, desde cedo, deram particular importância à logística
da água, tanto nos quartéis como em ambiente de campanha.
Em ambas as situações esta era vital para a saúde, confeção da
alimentação e higiene.
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A água doméstica
Considerando as fortificações como os primeiros aquartelamentos
de tropas, o acesso à água potável não era tarefa fácil, particularmente
em momentos de cerco prolongado. O recurso a poços normalmente
não era viável, porque os castelos se localizavam em pontos elevados
e os fortes marítimos eram infiltrados pelas águas do mar. Este foi
o primeiro recurso experimentado no forte de S. Brás, no séc. XVI,
sem sucesso, porque a água dele extraída era salgada. Restava o
recurso à construção de cisternas, aproveitando as águas pluviais
recolhidas através de condutas de pedra dos telhados e terraços
das fortificações. Esta era retirada com caldeiros e armazenada
em pias de pedra, talhões de barro ou pipas de madeira, antes de
serem utilizadas conforme as necessidades. Nos Açores, vamos
encontrá-las nos fortes de S. Brás em Ponta Delgada, no forte de
S. João Batista e S. Sebastião em Angra do Heroísmo e no forte de
Sta. Cruz na Horta. Curiosamente, nos dias de hoje, face à explosão
demográfica e à escassez da água, em muitos países já se recorre
ao armazenamento das águas pluviais em cisternas metálicas ou
compósitas à superfície ou enterradas que, por gravidade ou por
bombagem, são utilizadas nas regas e para fins sanitários, e até,
devidamente purificadas, no consumo humano.
No séc. XVIII aparecem os primeiros “canos públicos” para condução
da água para fontanários para consumo da população, utilizando
canalização cerâmica. A guarnição do forte de S. Brás passa a
abastecer-se no fontanário construído junto à sua esplanada norte e
o forte de S. João Batista no vizinho “tanque do azeite”, sendo depois
as pipas de água transportadas em carros de bois para a fortaleza.
Ainda no séc. XIX o forte de S. Brás passa a ter água pública canalizada,
enquanto o de S. João Batista, só com a sua transformação em campo
de concentrados alemães na I Guerra Mundial, cria a necessidade de
o reabastecimento de água passar a ser garantido pela rede pública.
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Chuveiro de Campanha
Origem: Portuguesa,
Data: 2.ª metade do séc. XX
Material: Lona e metal
Dimensões: L. 24 x C. 91 x D. 23 cm
Talhão
Origem: Olaria de Vila Franca do Campo
Material: Barro cozido vermelho e madeira
Dimensões: A. 110 x L. 70 x C. 39 cm (boca)
Número de inventário: MCM11167
Pia de pedra
Origem: Execução local
Material: Basalto
Dimensões: A. 55 x L. 64 x C. 107 cm
Utilizada para armazenar água.
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No convento de S. João em Ponta Delgada e no de S. Francisco em
Angra do Heroísmo, durante o tempo da sua utilização militar, após a
extinção das ordens religiosas iniciada em 1832 nos Açores, as tropas
recorriam às cisternas que estes edifícios religiosos possuíam.
Com a adoção dos tubos de ferro no século passado, que suportavam
a pressão da água captada em pontos de cota elevada, generalizou-se a distribuição de água nos quartéis, necessária aos serviços de
alimentação, higiene e outros, acompanhando aliás este benefício
em uso nas casas particulares e instituições públicas.

Cisterna do Forte de S. Brás

Durante a II Guerra Mundial foi construído nos Arrifes, Ponta Delgada,
entre 1941 e 1943, o Hospital Temporário Militar n.º 1, com capacidade
para mil traumatizados de guerra, para a eventualidade de Portugal
se envolver no conflito. Considerando as elevadas necessidades de
água para um estabelecimento militar com estas características (70
a 300 m3/dia) e as dificuldades do reabastecimento público, foi o
hospital dotado de uma conduta própria, que captava a água numa
nascente do Pico das Éguas, e que ao longo de cerca de 8 km e com
33 caixas de visita, podia fornecer 100m3/dia. O depósito inicial de
6 m3 foi substituído na década de 80 do séc. XX por um depósito
elevado de 50 m3, que garantiu as necessidades da unidade militar
instalada no antigo hospital até ao início do séc. XXI.
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Elemento do Fontanário
do Campo de São Francisco
Data: 1848
Material: Pedra calcária
Dimensões: A. 162 x L. 95 cm
(incluindo base e testa)
Número de inventário: MCM40015
Como era frequente em muitos municípios
desde o séc. XVI, o brasão de armas nacional
encimado pela Cruz de Cristo era adotado
para sua representação heráldica. No caso
do fontanário/chafariz do Campo de S.
Francisco, adossado à esplanada do forte
de S. Brás, esta representação do armorial
era ainda encimada pelas três setas de S.
Sebastião. Demolido no início do séc. XX,
com o arrasamento da esplanada do forte.
Descrição Heráldica
Numa cartela, o escudo das armas de
Portugal, encimado pela cruz da Ordem de
Cristo e ladeada por dois colunelos, sustendo
cada um uma esfera armilar. À dextra da cruz
um crescente, à sinistra, um sol. Envolvendo
o todo, duas colunas sustendo um arco
manuelino, rematado por uma coroa real. As
colunas sustêm brandões acesos. Encimando
o brasão, três setas atadas.
Chafariz do Campo de São Francisco
Ponta Delgada (São Miguel, Açores), séc.
XVIII, fotografia do início do séc. XX, Instituto
Cultural de Ponta Delgada
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Cantil – Modelo m/916-31
Material: Ferro esmaltado, feltro, couro,
cortiça e latão
Dimensões: A. 23 x L. 16 cm
Estes cantis resultam da evolução do cantil
m/1916 por adição de francaletes em couro,
que o tornavam mais resistente e fácil de usar.
Assim, foi retirado do meio da capa de feltro
um botão em latão e o francalete substituído
por um mais longo que vai até à porção que
rodeia o gargalo. O referido francalete é duplo
(pelo que, neste caso, faltará o 2.º ramo do
francalete que passa pela passadeira do copo
que se coloca na base). Com o francalete
duplo era possível retirar o copo sem que o
cantil corresse o risco de se desprender. Estes
exemplares foram produzidos pela fábrica
Minchin no Porto. Existiam ainda variantes
com o corpo em alumínio, em vez de ferro
esmaltado, assim como com a capa em tecido
dito “folhas mortas”, em vez de feltro.

Cantil – Modelo m/943-44
Material: Ferro, esmalte, tecido (tela), couro,
latão, alumínio e cortiça
Dimensões: A. 23 x L. 16 cm
Cantil em folha de ferro esmaltada, com
rolha de cortiça, capa com feltro e sobrecapa
em tela Mills, com correia em tela Mills para
suspensão a tiracolo. Possui na base um copo
esmaltado e com rolha. Resulta da evolução
do Cantil m/943 pela adição do porta-cantil
da sobrecapa em tela Mills (em substituição
de correame de couro) e do copo em ferro
esmaltado.

A água na campanha
Até ao séc. XIX as tropas em movimento eram reabastecidas por
água transportada em carroças e redistribuída aos soldados pelas
“aguadeiras”, pois ainda não estava generalizado o uso dos cantis.
Estes, no entanto, já existiam na antiguidade, feitos de pele de
animais e de chifres, tendo evoluído para o vidro, chapa de ferro,
alumínio e finalmente para materiais sintéticos.
As tropas portuguesas pagaram caro em vidas e sofrimento, ao
não planearem devidamente o reabastecimento de água às forças
empenhadas nas campanhas do sul de Angola e no norte de
Moçambique durante a I Guerra Mundial. Embora de um modo mais
atenuado, dado tratar-se de uma guerra relativamente estática, o
Corpo Expedicionário Português (CEP), mobilizado para a França
durante este conflito, também enfrentou sérias dificuldades no
reabastecimento da água por dispor de poucos meios para o seu
transporte e armazenamento.
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Nas últimas campanhas em que se envolveram tropas portuguesas,
a Guerra Ultramarina de 1954-1975, a água de que cada combatente
poderia dispor era a que conseguia transportar em um ou dois
cantis. O uso sistemático de alimentação enlatada, que potenciava a
sede, obrigava a um estudo cuidadoso da possibilidade de obtenção
de água no terreno, ou, na sua ausência, limitava drasticamente o
tempo do seu empenhamento operacional.
Com a mecanização dos exércitos iniciada no início do séc. XX,
recorrendo ao uso de viaturas cisterna, atrelados de água e depósitos
flexíveis, o fornecimento de água às tropas em campanha deixou de
ser um problema, mas que exige um cuidadoso planeamento.
A água, sendo um elemento fundamental para o consumo, confeção
da alimentação e higiene das tropas no seu quotidiano, pode ainda
ser utilizada na manobra tática, ao negar-se ao inimigo o acesso às
fontes hídricas e na manobra estratégica, no controle do uso dos
caudais dos rios transnacionais.

121

Cantil Tropas Paraquedistas pré e durante
a Guerra do Ultramar
Origem: Cantil U.S. Army
Material: Alumínio, latão, tecido de lona
forrado e sintético
Dimensões: A. 21 x L. 15 cm
Cantil usado pelo Exército Americano durante
e após a II Guerra Mundial. Em Portugal
estes cantis foram usados pelas tropas
paraquedistas da Força Aérea Portuguesa,
após a sua criação e durante a Guerra do
Ultramar (a par com os vulgo m/64), assim
como os cinturões marcados US e algum
material de salto.

Atrelado Tanque de Água 1 500lts,
Modelo CTA, 2010
Origem: Portugal, V. N. Famalicão
(Fabricante Mestre Luso)
Data: Séc. XX
Material: Metal e borracha
Dimensões: A. 203 x L. 236 x C. 423 cm
Armazenamento e distribuição de água.
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A presente exposição constitui-se como a segunda ação coletiva
organizada pela Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores,
com os demais museus colaboradores que aderiram a esta iniciativa.
O tema comum escolhido foi a água, substância química constituída
apenas por três átomos, mas essencial a qualquer ser vivo terrestre.
A importância da água é algo indiscutível, esta pertence à identidade
de qualquer cidadão do mundo. A água constitui-se como elemento
comum a todas as ilhas do Arquipélago dos Açores. Esta afirmação
vem consolidar a ideia base desta exposição, que adota um modelo
de exposição coletiva. Desta feita, por ser de todos e para todos, será
muito interessante a materialização deste projeto, que sensibilizará o
público para a importância da água e a sua relação com o meio onde
se insere.

Fragmento de tubo de barro
de conduta de água
Material: Barro
Dimensões: A. 13,2 x L. 20 x C. 52 cm
Em reserva: Museu Municipal da
Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.004
Observações: O tubo de barro de conduta de
água encontra-se fragmentado e apresenta-se
com reboco.
Desde os primórdios que os açorianos, à
semelhança de todos os cidadãos do mundo,
se preocuparam com o abastecimento
de água. Grandes foram os trabalhos de
saneamento havidos outrora para obtenção
de água em todas as terras ribeiragrandenses.
O saneamento básico da Ribeira Grande foi
feito através de canalizações de barro regional
cozido, sendo comum em escavações
encontrarem-se fragmentos destas antigas
tubagens. Este fragmento de tubo de barro de
conduta de água com reboco foi encontrado
aquando das escavações arqueológicas
realizadas em março do ano de 1998, no antigo
Mosteiro de Jesus, local onde hoje se encontra
o Palácio da Justiça, vulgo Tribunal da Ribeira
Grande, sito no Largo das Freiras.
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Desta forma, estamos a planear uma exposição
temporária, intitulada A Água, Memórias de
Sempre, que abrirá portas ao público, no mês de
junho de 2020, cessando em outubro do mesmo
ano, conforme a proposta da REDE. A exposição
será realizada na sala de exposições temporárias do
rés do chão do Museu Municipal da Ribeira Grande,
onde será exposto um conjunto de artefactos
correlacionados com o tema da água. Será ainda
realizado um roteiro a diferentes espaços que se
constituem como marcos históricos e etnográficos
da cultura da água na Ribeira Grande. Os sítios que
irão compor o roteiro são: Fábrica da Telha da
Ribeira Seca, Fontanário da Ribeira Seca, Vale da
Condessa, Mercado do Peixe, Moinho do Vale,
Ribeira Grande, antigos tanques de lavar roupa,
Fábrica da Cerâmica Micaelense, Central Hidroelétrica
da Fajã do Redondo, Central Geotérmica da Ribeira
Grande, Caldeiras, Lagoa do Fogo e Caldeira Velha.
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Conjunto de lavatório antigo
Data: Séc. XX
Material: Ferro e barro
Dimensões: A. 140,5 x L. 52,1 cm
Em exposição: Cozinha do Museu Municipal
da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.002/1/2/3
Observações: O conjunto encontra-se
incompleto, uma vez que não possui o jarro.
Os lavatórios de ferro forjado foram, em
tempos, artefactos essenciais às práticas
sociais de higiene em todo o território
lusitano. Este lavatório, à semelhança de
outros, é constituído por uma armação em
ferro forjado, conhecida localmente como
aranha, que, pelo seu formato, pode suportar
toalhas, um espelho retangular, bacia e prato,
sendo estes últimos de barro, ornamentados
com pinturas de diferentes motivos. Importa
referir que este conjunto de lavatório não se
encontra completo, faltando-lhe o jarro que
tinha a função de armazenar água limpa. O
pequeno prato servia para se colocar o sabão,
e na bacia era vertida a água, com a ajuda
do jarro, onde se realizavam várias práticas
de higiene doméstica, como, por exemplo,
o barbear, o lavar as mãos ou o rosto. No
tempo em que se usavam estes lavatórios,
a água da bacia era aproveitada ao máximo,
sendo deitada fora apenas quando estivesse
muito suja.
Aranha
Data: Séc. XX
Material: Ferro forjado
Dimensões: A. 140,5 x L. 52, 1 cm
Em exposição: Cozinha do Museu Municipal
da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.002/1
Bacia
Data: Século XX
Material: Barro policromado
Dimensões: A. 20 x topo D. 39 x base D.15 cm
Em exposição: Cozinha do Museu Municipal
da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.002/2
Prato
Data: Séc. XX
Material: Barro policromado
Dimensões: A. 3,8 x topo D. 16 x base D. 5 cm
Em exposição: Cozinha do Museu Municipal
da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.002/3
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Fonte Batismal
Data: Sécs. XIX/XX
Material: Faiança policroma
Dimensões: A. 86 x L. 51 x C. 124 cm
Empréstimo: Espólio da Igreja Paroquial de
Santa Bárbara – Ribeira Grande
As fontes batismais são artefactos singulares na
representação simbólico-religiosa do catolicismo
micaelense, destinadas, exclusivamente, a
conservar a água lustral. Estas alfaias litúrgicas
de caráter sui generis de faiança policromada
apresentam-se sobre a forma de um plinto
quadrado, que suporta o reservatório móvel
em forma cilíndrica, esférica, ou até cónica, que
possui uma torneira e tampa.
O concelho da Ribeira Grande possui, somente,
dois exemplares de fontes batismais, sendo
estas datadas entre os sécs. XIX e XX,
produzidas na primeira fábrica de Cerâmica
da Lagoa. Repartindo o seu protagonismo
apenas com a Fonte Batismal da Igreja de
Nossa Senhora da Aflição, do Curato da Ribeira
Funda, da Freguesia dos Fenais da Ajuda, a
Fonte Batismal da Igreja Paroquial de Santa
Bárbara distingue-se pela forma cónica do
seu reservatório e pela sua decoração. Esta
singular faiança litúrgica moldada em argila
branca é enriquecida com ornamentos em
relevo pintados de azul, dos quais se destacam
as volutas nas laterais do reservatório e tampa.

Para além do domínio linguístico, através do qual se desenvolvem e
traduzem os conceitos básicos da Museologia, esta exposição vem
enfatizar a importância das interfaces desta área do conhecimento com
outras linguagens comunicacionais, nomeadamente as linguagens
visual, olfativa, auditiva, gestual e gustativa. Esta exposição despertará
a curiosidade dos visitantes, levando-os, no seu consciente, a algum
lugar completamente novo, ou até conhecido, mas que mais tarde,
certamente, irá fazer parte da sua memória. Assim, é objetivo desta
exposição apelar aos sentidos, através do contacto direto com as
sensações, de forma a originar uma relação visual, palpável, olfativa,
auditiva e gustativa, proporcionando ao visitante uma aproximação
aos caminhos do seu corpo e à perseverança da imaterialidade,
marcando de forma inconfundível os conhecimentos que o mesmo
apreendeu durante a exposição, conseguindo tempos depois associar
a mesma à experiência pedagógica que esta lhe ofereceu.
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Vigia da água
Material: Pedra de basalto
Dimensões: A. 12, 5 x L. 32 x C. 32.5 cm
Em reserva: Museu Municipal da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.003

A partir dos artefactos expostos, dos locais que constituem o roteiro
e de todo esquema da exposição, será contada uma história em torno
da água na Ribeira Grande que, sendo impossível de ser completa,
será capaz de remeter para o seu protagonismo em todas as áreas
apresentadas, passando pelo saneamento, indústria, toponímia,
quotidiano, entre outras. Desta forma, tendo em conta que a água
é a base da vida, pretende-se potencializar o valor da mesma ao
longo dos séculos, dando a conhecer as marcas que a água deixou na
estrutura urbana ribeiragrandense, nos mais variados níveis. Sendo a
água uma memória viva, força motriz do desenvolvimento da Ribeira
Grande, desde os primórdios da sua existência, procura-se elucidar
o papel global que a água, desde sempre, teve nesta cidade, cujo
topónimo se deve exatamente à água. O roteiro que se realizará será
um exemplo vivo desta realidade, uma vez que todos os locais que
o integram possuem uma forte ligação com a água, constituindose, ainda, como importantes locais identitários do centro urbano
ribeiragrandense.

A água, elemento natural essencial à vida, desde
sempre foi um recurso controlado por órgãos
de soberania de qualquer lugar e as vigias da
água constituem-se um exemplo digno desta
realidade. Este artefacto tinha como função
proteger e sinalizar as torneiras de passagem de
água nos locais públicos, sendo que as vigias da
água na cidade da Ribeira Grande eram apenas
manuseadas pelos agueiros, funcionários da
Câmara Municipal, que controlavam a circulação
da água com o fecho ou abertura das ditas
torneiras, mediante ordens superiores.
Esta peça é constituída por uma pedra de basalto
talhada em forma quadrangular, contendo uma
tampa, também ela talhada na mesma forma,
que na superfície possuía uma saliência de modo
a facilitar o seu manuseamento, protegendo
assim a torneira de passagem de água contida
abaixo desta.
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Máquina de debulhar milho manual
Data: Séc. XX
Material: Madeira, ferro
Dimensões: L. 110 x C. 71 cm
Em exposição: Moinho do Vale,
Ribeira Grande
Número de inventário: MV.20.001
Desde os primórdios da sua existência que
a Ribeira Grande se apresentava como um
núcleo urbano de grande vocação agrária,
onde se destacavam os seus terrenos de
cultivo de cereais como o trigo, o milho e os
seus múltiplos moinhos. O milho, cultura
originária do continente americano, chegou
aos Açores no primeiro quartel de quinhentos
e, pouco tempo depois, passou a ser
considerado como o cereal base do sustento
do povo açoriano, uma vez que todo o trigo
produzido era conduzido para a exportação.
Tendo em conta a tradição moageira da Ribeira
Grande, o debulhador de milho constitui-se
um artefacto importante pela sua utilidade,
presente na memória de várias gerações
ribeiragrandenses. Esta peça possui uma
abertura onde as maçarocas são introduzidas,
e, com o uso da manivela, a roda dentada
gira friccionando a maçaroca, desprendendo
assim os grãos de milho do carrilho, que caiem
diretamente no reservatório quadrangular.
Importa referir que esta peça se destinava
à produção em grande escala da farinação,
coadunando-se com a realidade de outrora
da Ribeira Grande. Para o uso doméstico e
para aqueles cujas posses económicas eram
parcas, o milho era debulhado, também
manualmente, mas em pedras adequadas, ou
em peças de madeira perfuradas com pregos
salientes, facilitando, assim, o processo de
debulha.

Assim, com a presente exposição ambiciona-se que a água e sua
relação com o meio sejam preservadas e salvaguardadas no tempo
e pelas suas gentes, procurando-se assim preservar a memória dos
nossos antepassados e a herança que nos foi legada, uma vez que
a água, por tudo aquilo que é e é capaz de transformar, se constitui
como um importante marco da etnografia insular açoriana em geral,
e ribeiragrandense em particular.
Espera-se, ainda, sensibilizar o público para tudo aquilo que a água
representa para a cidade da Ribeira Grande e para tudo o que esta legou
aos nossos antepassados. Esta é uma realidade que deve ser mantida
viva, pois trata-se da nossa identidade enquanto comunidade.

Museu Municipal da Ribeira Grande
A Água, Memórias de Sempre

Importa ainda referir que a pesquisa de informação para esta
exposição se baseou no levantamento e tratamento de várias fontes,
desde documentos de arquivo, fotografias, cartografia, bibliografia,
recorrendo-se ainda à observação in loco e recolha de informações
através de fontes orais. Salienta-se, ainda, que todo o trabalho
de pesquisa realizado durante a execução desta exposição pode
constituir-se como um importante repositório de informação para
possíveis trabalhos que envolvem a temática da água no concelho da
Ribeira Grande.
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Sertã
Data: Séc. XX
Material: Barro
Dimensões: A. 5 x D. 36 cm
Em exposição: Cozinha do Museu Municipal
da Ribeira Grande
Número de inventário: MM.20.001
A sertã de barro, assim reconhecida pelos
micaelenses, possui diferentes designações
nas restantes ilhas açóricas. Termos como
cozideira ou tijolo são outras designações dadas
a este grelhador de barro, que se constitui
como um elemento imprescindível em qualquer
cozinha tradicional açoriana. A sertã de barro
é um recipiente circular raso (de diferentes
diâmetros), modelado e torneado nas olarias,
sendo utilizado como instrumento de cozedura
de diferentes iguarias que fazem parte da
identidade gastronómica açoriana.
Assim, em São Miguel no geral, e no concelho da
Ribeira Grande em particular, a sertã era utilizada
para grelhar (assar) peixe, especialmente o
chicharro, para cozer os tradicionais bolos
lêvedos e de milho (bolo da sertã) e, ainda, para
torrar farinha, favas, ervilhas e milho (sobre este
último havia quem preparasse uma calda de
açúcar que, com a ajuda do calor da sertã secava,
dando origem ao tradicional milho torrado com
açúcar).
Importa referir que, ainda hoje, existe produção
de sertãs no concelho da Ribeira Grande,
nomeadamente na freguesia da Ribeira Seca,
e que há muito tempo que esta cidade é
reconhecida como um importante local de
produção das mesmas, devido à existência de
olarias no lugar do Bandejo, na Freguesia da
Ribeira Seca.
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A GEOLOGIA DA ÁGUA
A água é o elemento mais abundante na natureza, com uma presença
que toca toda a criação da Terra. Globalmente dispersa, mantém um
ciclo bem definido e interventivo, com implicações na vida que se
desenvolve, mas também na geologia que a suporta.
É um destruidor supremo. As suas propriedades moleculares,
aliadas à capacidade de mudança de estado físico, pela abrasão ou
reações químicas que promove, fazem deste fluido um poderoso
agente erosivo. Mas também é um construtor diligente. Constrói
vazios e movimentos de beleza inegável e edifica estruturas mesmo
em desfavor das forças gravíticas.
Pequena lagoa alimentada por nascentes
subterrâneas, existente na parte mais baixa
do Algar do Carvão, com intensa variação
altimétrica sazonal. Acima dela, a água
que escorre das paredes e cúpulas arrasta
consigo as cores inorgânicas da rocha, em
particular os brancos da sílica e os vermelhoamarelados dos óxidos de ferro.

Para nós… onde está a Água? Está no presente e está no passado,
naquilo que se vê e naquilo que se guarda. Podemos vê-la, e aos
resultados da sua ação, caminhando pelas ilhas ou visitando as
grutas e o Museu Vulcano-Espeleológico. Aqui também se fala de
água.
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Temos água em movimento para oferecer num vulcão no centro da
ilha, em cujo interior está o Algar do Carvão, onde a água trespassa
as fissuras do teto e constrói soberbas estalactites e estalagmites
sedimentares, seja nas abóbadas ou quando colide com o chão.
Noutras grutas o mesmo fenómeno forma colunas e cascatas de
óxidos de ferro, laranja cor da ferrugem, onde a água, uma vez mais,
deposita em ritmo lento, mas continuado, a matéria que transporta,
sob a forma de soluções ou suspensões coloidais.
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Fóssil de ave marinha
Origem: Interior do Algar do Carvão,
junto à lagoa (ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 70 do Séc. XX
Material: Sílica
Dimensões: A. 52 x L. 74 cm
Número de inventário: MVE.TER.AC_FSil.01
Fóssil de ave marinha petrificada em depósito
de sílica, encontrado no interior do Algar do
Carvão, ilha Terceira.
Fóssil de Rallus sp.
Origem: Interior do Algar do Carvão,
nas Narinas do Inferno (ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 70 do Séc. XX
Material: Sílica amorfa sobre basalto
Dimensões: A. 12 x L. 17 cm
Número de inventário: MVE.TER.AC_FSil.02
Fóssil de Rallus sp., espécie de ave hoje
extinta nos Açores. Depósito de sílica sobre
basalto do interior do Algar do Carvão, ilha
Terceira. A água combinada com elementos
minerais tornou-se, assim, responsável por
perpetuar evidências do passado.

Estalactites de sílica no Algar do Carvão, ilha Terceira, apenas possíveis pela
percolação de água através da rocha, onde desgasta minerais, transporta-os e
deposita-os em camadas concêntricas. É aqui que tais formações encontram a sua
melhor expressão a nível mundial.
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a) Molde de ramo fossilizado
Origem: Interior da Gruta da Branca Opala
(ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 80 do séc. XX
Material: Sílica amorfa hidratada
DImensões: A. 26 x L. 11 cm
Número de inventário: MVE.TER.GBO_FSil.04
Molde de ramo. Gruta da Branca Opala, Ilha
Terceira.
b) Fósseis de ramos e folhas
Origem: Interior da Gruta da Branca Opala
(ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 80 do séc. XX
Material: Sílica amorfa hidratada
Dimensões: A. 23 x 27 cm
Número de inventário: MVE.TER.GBO_FSil.03

Temos água perpetuadora, criadora de fósseis. Fósseis antigos de
conchas de moluscos marinhos, que os movimentos das águas do mar
deixaram incrustados na pedra, acrescentando rocha à já existente
no litoral. Fósseis de aves de espécies extintas, cujos esqueletos
foram petrificados por cada gota de água que se desprendeu do teto
e banhou as suas frágeis ossaturas. Fósseis de raminhos e folhas, de
vegetação envolvida pelas águas termais e fortemente mineralizadas
expelidas pela crosta da Terra a temperaturas cáusticas, e que
percorreram a superfície e o interior de grutas.
Temos água viva, onde organismos unicelulares e microbianos
existem em suspensão, nas águas escuras e frias de uma lagoa
residente no fundo do Algar do Carvão. Mas temos também aquela
que é parte constituinte de toda a vida que reveste estas ilhas.
a)

b)

Depósito fossilífero de pequenos ramos,
arrastados e depositados no interior da Gruta
da Branca Opala por uma corrente de águas
termais que a atravessou. Ilha Terceira.
c) Estalagmite de limonite
Origem: Interior da Gruta dos Buracos (ilha
Terceira)
Data: no museu desde a década
de 90 do séc. XX
Material: Óxido de ferro
Dimensões: A. 12 x 9,5 cm
Número de inventário: MVE.TER.GB_ESed.01
Estalagmite formada por óxidos de ferro.
Gruta dos Buracos, Ilha Terceira.

c)

Batizado de Cascata Rubra, este é um dos melhores exemplos de formações
originadas por depósitos de óxidos de ferro hidratados. Galeria da Queimada, Ilha
Terceira.
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Nos percursos de interpretação ambiental, que os Montanheiros
organizam, mostramos a água colorida: em todo o espetro visível
dos arco-íris, no branco das nuvens, no cinzento do nevoeiro, no
azul do mar que nos rodeia e escondida no verde das plantas, em
tudo o que é vivo e naquilo que não o é.
A água tem cores, mas também tem texturas, causa calor, arrepios,
desenha a superfície das ilhas, abre túneis no subsolo, constrói,
destrói e consolida estruturas, sobe e desce a seu bel-prazer, dá-nos
luz e lança-nos na escuridão. É sustento e é paisagem.
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d) Depósito fossilífero de conchas marinhas
de moluscos bivalves
Origem: Pedra-que-pica (ilha de Santa Maria)
Data: no museu desde a década
de 70 do séc. XX
Material: Carbonato de cálcio
Dimensões: A. 12,5 x 14 cm
Número de inventário: MVE.SMA.PQPFCal.01
Outro tipo de fósseis tem a sua origem no
mar que rodeia a ilha de Santa Maria, onde é
possível encontrar depósitos fossilíferos de
conchas marinhas.
e) Impressão fóssil de folha de hera
Origem: Cidade de Angra do Heroísmo
(ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 80 do séc. XX
Material: Cinzas vulcânicas
Dimensões: A. 7,5 x L. 14 cm
Número de inventário: MVE.TER.CAH_FCin.01

d)

No subsolo de Angra do Heroísmo
encontramos impressas na rocha as folhas
de hera, louros e de outras espécies, que
compunham a floresta que primitivamente
aqui existia. Foram fossilizadas pelo depósito
de típicas cinzas vulcânicas, provenientes da
erupção do Monte Brasil, que teve uma fase
inicial submarina. Ilha Terceira.

e)

f) Erosão diferencial marinha
Origem: Costa norte (ilha Terceira)
Data: no museu desde a década
de 90 do séc. XX
Material: Traquito
Dimensões: A. 45 x 28 cm
Número de inventário: MVE.TER.XX_RT.01
f)

g)

A erosão hídrica é também ela própria
responsável por lapidar, entalhar ou esculpir
formas, por vezes quase antrópicas. Bloco
de traquito erodido pelo mar. Costa norte,
ilha Terceira.
g) Fragmento de um “balão de lava”
Origem: Baixa da Serreta (ilha Terceira)
Data: no museu desde 1998
Material: Basalto
Dimensões: A. 20 x 23 cm
Número de inventário: MVE.TER.XX_RB.01
Uma rocha mais jovem do que nós, de
apenas 22 anos (1998). Fragmento de um
dos numerosos balões de lava que as águas
do mar trouxeram à superfície, ao largo da
Serreta. Ilha Terceira.
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Coleção de areias
Origem: Locais diversos
Data: Recolha iniciada nos anos 80
do séc. XX
Material: Areias diversas
Número de inventário: MVE.D.XX_AD.01
Do mundo inteiro chegaram-nos areias. Na
sua maioria provenientes de praias, onde a
água acumulou o produto do seu desgaste.

O Museu Vulcano-Espeleológico é um local para apreciar e constatar
tudo isto. Aqui começam viagens de descoberta, em ilhas onde
duelam a rocha e a água, a ver quem manda por último. Para entender
esta luta sem fim, comece por uma visita às amostras expostas no
nosso espaço museológico.
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Coleção de conchas
Origem: Locais diversos
Data: Recolha iniciada nos anos 80
do séc. XX
Material: Carbonato de cálcio
Número de inventário: MVE.D.XX_CD.01
A beleza da vida nos oceanos deixanos perplexos. Uma coleção de cerca
de 2 000 espécies de conchas é a prova
disso.

Ficha Técnica
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