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Sumário: Neste trabalho tratamos da segunda parte da colecção privada de móveis que perten-
ceu a Francisco de Bettencourt, um faialense que exerceu a sua acção como coleccionador nos 
meados do século XX. Esta colecção sendo bastante eclética, tem uma marca inconfundível 
para a história do mobiliário açoriano. Trata-se da maior colecção do género que existiu na ilha 
do Faial até aos nossos dias.
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Summary: In this article we describe the second part of the private collection of furniture that 
belonged to Francisco de Bettencourt, a citizen of Faial Island who developed his collection 
in the mid-twentieth century. This collection is very eclectic, is an unmistakable mark for the 
history of the Azorean furniture. It is the largest collection of its kind that existed on the island 
of Faial to the present day.
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Logo após a publicação da 1.ª parte 
deste trabalho, telefonou-me um faia- 
lense a perguntar, concretamente o 
que são “provas de exame ou de mes-
tre”1, a propósito da inserção aí de 

1 Cf. FrEirE, Fernanda Castro, Mobiliário, 
II vol., Lisboa, Fundação Ricardo Espírito 
Santo Silva, 2002, p. 130.

móveis em miniatura, pelo que aqui 
deixo nota sobre o assunto. Isto é, são 
móveis em pequena escala de propor-
ções rigorosas e excelente nível de 
execução.
Aliás, no Regimento do Ofício de 
“Carpinteiro de Móveis e Sambra-
gem” de 1767, o oficial que quisesse 
passar a mestre ou trabalhar por conta 
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própria, ensinar aprendizes e ajudan-
tes ou empregar oficiais, tinha que 
executar prova da sua aptidão profis-
sional, igualmente ela regulamentada, 
definindo materiais, dimensões, liga-
ções, tipo de cola e motivos decora-
tivos a utilizar.
Para além de provas de mestrado, 
estes exemplares de pequenas di-
mensões poderiam, simultaneamente, 
constituir móveis de brinquedo para 
crianças ou ainda peças de mostruário 
das próprias oficinas de marceneiros.
Lembro ainda que houve quem me 
abordasse para saber se um moinho 
de café com móvel suporte, aí men-
cionado, seria fabricado pelos conhe-
cidos Peugeot dos automóveis.
É verdade, trata-se de uma peça de 
origem francesa, dos Irmãos Peugeot2

que fundaram a empresa em 1810, 

2 Cf. SoarEs, Paulo Renato, “Peugeot celebra 
200 anos da era industrial à mobilidade”,

colocando a sua companhia e, por 
extensão, a própria França no trilho 
da era industrial.
Porém, a conhecida marca só entraria 
na fabricação automóvel oitenta anos 
depois (1889). Em meados do século 
XIX os Peugeot possuíam já várias 
fundições produzindo intensivamente 
ferramentas, máquinas de costura e 
esses famosos moinhos de café ou 
outros de pimenta.
Mas, voltando ao inventário da co-
lecção de móveis de Francisco de 
Bettencourt (1919-2006) e, eviden-
temente, à personagem em causa, já 
que somos obrigados à sua aprecia-
ção e avaliação, acrescentando desta 
forma mais alguns detalhes para o seu 
aprofundado enriquecimento.
O coleccionador possuía refinado 
gosto pelas artes e como demons-

 in Auto Motor, vol. 20, n.º 253, Lisboa, 
(Jul.), 2010, pp. 28-29.

D. Clara Paim de Bruges e Francisco Martins de Bettencourt.
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tração disso, recordo que no século 
passado foi um dos pouquíssimos 
faialenses a mandar executar dois 
ex-líbris de desenho heráldico3, para 
usar nos livros da sua biblioteca. 
O mais simples foi concebido em 
1986 pelo artista Tristão Manuel Fer-
reira Freire de Andrade (1945-2011), 
opus 1, com impressões a azul, ver-
melho e preto pela tipografia Mo-
derna, Angra do Heroísmo, técnica: 
nylon-print, dimensão: 43×55 cms e 
mais tarde, em 1989, surge com outro 
desenhado conjuntamente pelo já ci-
tado no trabalho ex-librístico anterior 
e por mestre António da Conceição 
Paes Ferreira, opus 313, antigo gra-
vador-chefe do Banco de Portugal, na 
técnica de gravura a buril, dimensão: 

3 Cf. DuartE, Sérgio Avelar, Ex-Líbris Por-
tugueses Heráldicos, Porto, Livraria Civili-
zação Editora, 1990, p. 154.

49×83cms, em chapa de cobre, sendo 
as estampagens a azul e a preto.
Personalidade que primava pela mo-
déstia simplicidade e educação, de-
testava prosápias, era avesso a honra-
rias, nunca recebeu veneras, nem fez 
por isso. Sempre se afirmou monár-
quico progressista e detestava os ca-
ciquismos típicos de meios pequenos 

Francisco de Bettencourt já octogenário.
Foto Jovial   Horta.

Ex-Líbris usado pelo coleccionador.
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como a cidade da Horta, ainda hoje 
muito propícia a isso.
Apenas o Montepio Geral, do qual foi 
sócio contribuinte mais de sessenta 
anos, lhe concedeu um emblema de 
ouro (que nunca lhe chegaram a en-
tregar) e pouco antes da sua morte, 
representado por seu filho Jácome, 
foi homenageado e presenteado com 
uma medalha, por ser então o mais 
antigo sócio vivo existente nos Aço-
res. Já o seu avô, coronel Francisco 
Augusto da Costa Martins (1858-
-1938) e o pai, Honorino Rocha Bet-
tencourt (1873-1952), foram sócios 
dessa instituição mutuária.

Esperamos em próximo número desta 
revista – Boletim do Núcleo Cultural 
da Horta, adicionar ao presente tra-
balho mais algumas peças interessan-
tes deste acervo.
Poder-se-á, agora, com o apresen-
tado nesta pequena obra, ficar com 
uma ideia do mobiliário existente nas 
casas das famílias duma certa elite da 
ilha do Faial.
Casa do Cruzeiro (e pormenores), rua 
da Garoupinha, freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição, Angra do 
Heroísmo. Propriedade de D. Maria 
Clara Parreira Paim de Bruges 
Bettencourt (1920-1994) e Francisco 
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Joaquim Martins de Bettencourt 
(1919-2006), onde o casal viveu os 
últimos anos de vida. Este prédio foi 
classificado pela Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais 
em Setembro de 1964 e depois volta 
a ser classificado de interesse conce-
lhio pelo Decreto nº 129, publicado 
no Diário da República (I série), de 
29 de Setembro de 1977.

D. Maria Clara recebeu-o na partilha 
dos bens por morte de sua mãe, em 
1933. Trata-se de uma casa constru-
ída no século XVII. Hoje, pertence 
a sua filha, D. Maria da Conceição 
Paim de Bruges Bettencourt de Me-
neses Branco e marido Francisco 
Hermínio de Meneses Branco. Fotos 
de Luís Mendes Brum, 2012.

Da esquerda para a direita, sentadas: D. Aida Martins Bettencourt (1908-1985), tendo ao colo Diogo 
Augusto Paim de Bruges Bettencourt (1944- ), D. Maria Clara Parreira Paim de Bruges Bettencourt (1920-
1994), tendo ao colo Jácome Augusto Paim de Bruges Bettencurt (1946- ); de pé: Alfredo Guiod Dart 
(1897-1973), D. Maria de Fátima Bettencourt Dart (1933- ), Francisco Joaquim Martins de Bettencourt 
(1919-2006) e Herberto Bettencourt Dart (1936- ). Foto: José Goulart Cardoso. Horta, 1949.
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figura 1: Armário Açoriano. Século XVII. Fabricado em madeira de cedro açoriano (Juniperus brevi-
folia). Pertenceu ao Mosteiro ou Convento da Glória, Horta, e anos antes da demolição deste monumento 
entrou na posse do 1.º Visconde Borges da Silva, Alfredo Borges da Silva (1857-1924) que o ofereceu 
ao professor Manuel Dionísio (1886-1954), que cerca de 1945 o vendeu ao coleccionador Francisco de 
Bettencourt, pela quantia de 180 escudos, conjuntamente com uma mesa estilo D. Maria. Construído em 
um só corpo com quatro portas, apresenta quatro compartimentos na parte superior, enquanto a inferior tem 
apenas uma prateleira sensivelmente a meio. Possui nas portas molduras lisas também em cedro, ferragens 
originais (oito dobradiças em leme e duas fechaduras). Curiosamente esta peça ostenta uma marca difusa, 
provavelmente do marceneiro construtor. Conheço na ilha Terceira cerca de meia dúzia de peças um tanto 
semelhantes, por vezes com as molduras em espinha e madeira de jacarandá. Em 1968, numa volta que 
dei pela ilha do Pico a acompanhar meu pai, detectámos um destes armários com escritório, que não com-
prámos por estar muito estragado a rever salitre por ter contido salgadeiras com carnes conservadas em sal 
e banha (salmoira). Dimensões: 114×200×60 cms.
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figura 2: Armário. Século XVII (segunda metade). 
Madeira de flandres (pinho “maleno” no Faial). Peça inteira 
com quatro portas, sendo as duas portas superiores envi-
draçadas, podendo conter louça ou livros. Este móvel, com 
características açorianas, foi concebido por marceneiro faia-
lense. Pertenceu a Joaquim Silveira de Bettencourt (1822-
1893), avô do coleccionador, proveniente dos antepassados 
da freguesia de Castelo Branco (Faial). Peça restaurada 
recentemente pelo genro do coleccionador, licenciado Fran-
cisco Hermínio de Meneses Branco, que também possui um 
curso de restauro, tendo grande apetência, como óbi, para a 
recuperação de móveis. Dimensões: 134×250×60 cms.

figuras 3 e 4: Armário louceiro em dois corpos. No alçado, as portas são de vidrinhos ao género inglês. 
Madeiras de pau-santo, sucupira e canela. Século XVIII/XIX. Pertenceu a Justino Augusto Ferreira Rocha 
(1840-1902), depois ao médico Eduíno Rocha (1866-1910), ficando à sobrinha D. Maria Rocha Gabriel 
Fontes Ferreira (1896-1952) que ofereceu este móvel ao coleccionador, seu primo.
A ladear este móvel, duas poltronas Luís XV em madeira de nogueira e em frente uma chaise longue do 
mesmo conjunto com entalhamentos e vazamentos, tudo com estofos da época. Século XVIII (finais). Tra-
tava-se de uma mobília completíssima de quarto de cama que foi usada quando Diogo da Câmara Paim de 
Ornelas Bruges (1866-1930) casou em 1909, com D. Maria Clara de Menezes Parreira (1886-1933). A filha 
do casal, D. Maria Clara, mulher de Francisco de Bettencourt, trouxe para o Faial, em 1944, grande parte  
deste conjunto, juntamente com outros móveis de interesse. Dimensões do armário: 111×220×38 cms; 
poltronas: 70×87×56 cms; chaise longue: 138×86×65 cms.
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figura 5: Armário açoriano. Século XVII (finais). Pau-santo, com molduras lisas. Pertenceu a Justino 
Augusto Ferreira Rocha (1840-1902) e a seu filho, o médico Eduíno Rocha (1866-1910). Dimensões: 
42×96×90 cms.

figura 6: Armário açoriano (terceirense). Século XVII (finais). Construído em cedro com molduras lisas 
em jacarandá da Bahia. Adquirido pelo coleccionador cerca de 1943 na antiga vila de S. Sebastião. Foi 
restaurado em 1967 por mestre Manuel “Cana verde” cuja oficina funcionava à Rocha, antiga rua Príncipe 
Alberto do Mónaco, Angra do Heroísmo. Quando F. de B. adquiriu este móvel estava pintado com tinta de 
óleo na cor azul. Ferragens, incluindo fechaduras originais, sendo nessa altura feitas apenas as chaves por 
mestre João “Merciana” Borba. Dimensões: 62×79.5×41.5 cms.
Na mesma imagem, à esquerda, avista-se uma poltrona de um conjunto de dez com o respectivo canapé, 
adiante citado, e à direita uma cadeira de um conjunto de seis em jacarandá da Bahia, com fundo ou assento 
de palhinha, que foram empalhadas de novo em 1973, por duas irmãs acolhidas no Recolhimento das 
Mónicas, em Angra do Heroísmo.
O conjunto já citado do canapé e das 10 poltronas (fauteuils) D. José (1750-1777)4 na figura anterior e 
nas 7, 8 e 11 é de pau-santo com entalhamentos, tem assentos e costas com seu estofo original, portu-
guês, século XVIII (3.º quartel). Trata-se de uma mobília de sala que pertenceu a José de Menezes Parreira 
(1847-1922), depois à filha, D. Maria Clara de Menezes Parreira Paim de Bruges (1886-1933) e segui-
damente a D. Maria Clara, mulher do coleccionador, que trouxe para o Faial, em 1944, quatro poltronas 
e o sofá que lhe coube em partilhas. Esta mobília, quando ainda completa, foi emprestada ao Palácio 
dos Capitães Generais para a sua condigna decoração, durante a visita do Presidente Carmona à Terceira, 
em Junho de 1941. Dimensões das poltronas e sofá: 66×87×64 cms; 195×89×74 cms.

4 Cf. ProENça, José António, A Colecção de Mobiliário do Museu- Biblioteca Condes de 
Castro Guimarães, Cascais, Câmara Municipal, 2009, pp. 103-107 e “Cabral Moncada
Leilões”, in Catálogo 130, Antiguidades e Obras de Arte, Pintura, Livros Pratas e Jóias, 
Lisboa, 2011, pp. 52-53. Sobre o assunto, vide, também: BEttENcourt, Jácome de Bruges, 
“Outros tempos outras gentes… A propósito de uma visita presidencial”, in A União, Ano 
109, n.º 31670, Angra do Heroísmo, 24 de Novembro de 2001, p. 8.
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figura 7: A foto, tirada em 30 de Julho de 1941 numa das salas do Palácio dos Capitães Generais (Angra), 
mostra o Presidente da República, General, depois Marechal, António Óscar Fragoso Carmona (1869-1951) 
e senhora, D. Maria do Carmo Ferreira da Silva Fragoso Carmona (1879-1956), D. Maria José de Melo 
Pestana da Silva, senhora do Governador Civil, Dr. António Guimarães Pestana da Silva, no sofá e nas 
poltronas à esquerda e à direita, respectivamente, D. Maria Luiza Brites de Bettencourt Silva Baldaya 
(1893-1973), senhora do abastado proprietário João Baldaya Sieuve do Rego Botelho de Faria (1883-1953), 
que foi diplomata, e D. Noémia Glória dos Santos Pedreira Machado (f. 1942), senhora do Presidente da 
Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo, Dr. Ramiro Machado (1897-1945), médico.

figura 8: Armário livreiro. Século XIX (2.ª me-
tade). Madeira de mogno. Peça de dois corpos, 
sendo o superior com portas envidraçadas. Foi 
comprado na cidade da Horta, cerca de 1962, ao 
Pacheco, ferro velho, que intermediava peças anti-
gas deste género. Não conseguimos saber mais 
sobre a sua origem. O Pacheco afirmava que perten-
cera a uma pessoa que emigrara para a América do 
Norte. Dimensões: 140×237×51 cms.
Avistam-se duas poltronas do conjunto mencionado 
anteriormente.
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figura 9: Mesa pé de galo D. Maria (1777-
-1816). Pau-santo, tampo redondo bascu-
lante, coluna central torneada, embutidos 
em buxo no tampo em decoração vegetalista. 
Dimensões: 84×74 cms.

figura 10: Mesa redonda, romântica, mogno, portu-
guesa, Século XIX (meados), tampo em pedra már-
more lioz, coluna central com três pés, entalhamen-
tos. Pertenceu ao visconde Alfredo Borges da Silva 
(1857-1924) que a ofereceu, cerca de 1919, ao coro-
nel Francisco Augusto da Costa Martins (1858-1938). 
Dimensões: 80×76 cms.
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figura 11: Mesa pé de galo. Século XVIII-XIX. Mogno, tampo redondo basculante. Trabalho possivel-
mente, de marceneiro faialense. Foi ofertada ao coronel Francisco da Costa Martins pelo médico Manuel 
António Lino (1865-1927) que foi governador civil da Horta em 1906, conhecida figura do meio intelectual 
terceirense e poeta. Foi homenageado pelo município angrense, em 1949, com a colocação do seu busto 
no jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo. Os pais do Dr. Lino eram picoenses. Dimensões: 
77,5×64 cms.
À esquerda, cómoda já descrita na 1.ª parte. A ladear a 
mesa pé de galo ao centro, duas poltronas de conjunto 
já referido, e à direita uma mesa bufete em pau-santo a 
mencionar depois.

figura 12: Mesa bufete, portuguesa, com pernas e 
travejamento torneados, em pau-santo, ferragens em 
latão (metal amarelo). Século XVIII (2.ª metade). Era 
o móvel central da sala de visitas da casa do coronel 
Francisco da Costa Martins, que foi Presidente da 
Câmara Municipal da Horta em 1926. Peça proveniente 
dos seus antepassados, oriundos da então vila da Praia 
da Vitória, Terceira. Dimensões: 117×78,5×68,5cms.
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figura 13: Mesa bufete em madeira de nogueira Século XVIII-XIX, com pernas e travejamento
torneados. Entalhes de decorações florais e zoomórficas. Pertenceu ao comendador Eduardo Lammert 
Bulcão (1870-1947) que reuniu um notável acervo, cuja maior parte foi levada para Lisboa. Francisco de 
Bettencourt comprou, em 1948, este e mais alguns móveis da casa do Faial desse director da Casa Bensaude 
na Horta, representante da Lloyd’s e cônsul da Bélgica, França, Dinamarca, Grécia e Suécia. Dimensões: 
145×84×82 cms.
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figuras 14, 14a, 14b, 14c: Mobília de quarto de cama, estilo D. João V em madeira de macacaúba com 
bastante talha, própria do estilo como as conchas, os pés de bola e garra, século XX. Encomendada em 1958 
ao famoso e hábil entalhador João da Silva, extraordinário marceneiro também, que teve oficina no Bairro 
Alto, Lisboa, para o apartamento do colecionador sito à rua Coelho da Rocha, n.º 43 - 1.º Esquerdo, em 
Campo de Ourique, Lisboa. Dimensões: cama: 165×204×192 cms; mesas de cabeceira: 53×78,5×42 cms; 
cómoda: 127×99×57cms; cadeiras de espaldar alto estofadas: 57×112×47cms.
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figura 15: Armário em mogno. Século 
XVIII (finais). Adaptado interiormente a 
casa de bonecas com respectivas compar-
timentações. Pertenceu a D. Maria Antónia 
de Menezes Coelho (1816-1887), mulher de 
João Hermetto Coelho de Amarante (1820-
-1893), professor efectivo no Liceu Nacio-
nal da Horta desde 18535, que o passou a 
sua filha, D. Maria Clara de Menezes Par-
reira Paim de Bruges (1886-1933) e segui-
damente a D. Maria Clara Parreira Paim de 
Bruges Bettencourt (1920-1994), mulher do 
coleccionador F. de Bettencourt. Dimensões: 
120×110×38 cms.

figura 16: Armário louceiro ou livreiro 
ao gosto império, com portas de vidro, 
duas gavetas, mais uma gaveta escondida. 
Em mogno e raiz de mogno. Século XIX 
(2.ª metade). Pertenceu ao Visconde da 
Agualva, Jacinto Carlos da Silva (1872-
-1938), cujos herdeiros nos anos quarenta 
seguintes, puseram à venda na sua casa da 
rua Direita (Angra), peças de mobiliário, 
tendo o coleccionador F. de Bettencourt 
adquirido várias peças, entre elas, este 
móvel. Dimensões: 138×219×50cms.

5 Cf. Lobão, Carlos, Liceu da Horta: memória institucional, Horta, Associação dos Antigos 
Alunos do Liceu da Horta, 2004, p. 173.
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figura 17: Cadeirão de espaldar português, de um 
par. De costas altas. Madeira de teixo açoriano, que 
pelos seus veios e cor faz lembrar o cedro do mato 
ilhéu ou zimbro. Século XVIII, joaninos, cujas 
conchas (D. João V) aparecem bem evidenciadas. 
Pertenceram à colecção do comendador Eduardo 
Laemmert Bulcão (1870-1947) e foram adquiridos 
à sua viúva, D. Maria de Bettencourt (1885-1965), 
cerca de 1948 por Francisco de Bettencourt no 
desmanchar da casa do comendador no Faial. 
Dimensões: 70×142×60cms.

figura 18: Armário que foi oratório e alber-
gou um crucifixo de marfim do século XVIII 
2.ª metade), com 6 mísulas, hoje adaptado a 
livreiro. Pertenceu ao médico faialense Eduíno 
Rocha (1866-1910) e fora dos seus antepassados. 
Dimensões: 122×244×55cms.

figura 19: Cadeira de um par em carvalho com 
costas e assentos em couro lavrado, portuguesa, 
finais do século XVIII. Pertenceu ao coronel Fran-
cisco da Costa Martins que as adquiriu no Alentejo 
(Estremoz). Dimensões: 42×89×37cms.
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figura 20: Canapé português. Século XVIII (2.ª metade). Pau-santo. Estofado a pano adamascado de 
origem mais recente. O coleccionador Francisco de Bettencourt “namorou” esta peça largos anos mas, a sua 
detentora, residente em Cima da Lomba (Faial), sempre lhe disse que não o vendia, porém, após a sua morte 
o deixaria ao “menino Francisquinho”. Tratava-se de D. Elvira dos Santos Pinheiro “Elvirinha Pinheiro” 
(1898-1959). De facto, assim aconteceu. Logo que esta senhora faleceu, F. de B. ao tempo residente com 
sua família em Lisboa (Campo de Ourique), foi avisado pelos parentes herdeiros que esta peça estava 
à sua disposição, conforme vontade expressa da defunta Elvirinha, pelo que o móvel em apreço foi logo 
recolhido pelo seu procurador José de Melo Quadros. Dimensões: 126×96×51 cms.

figura 21: Cadeira de órgão em madeira de carvalho com 
decoração de pinturas idênticas à da respectiva caixa do 
instrumento musical. Século XVIII. Pertenceu ao oratório 
de celebrar do antigo palácio de Santa Luzia, Angra. Foi 
assim e ainda é, pertença da família Bruges, passando 
pelo 1.º, 2.º e 3.º Visconde de Bruges, capitão de infantaria, 
Theotónio Octávio Paim da Câmara de Ornelas Bruges 
(1861-1906). A viúva deste, D. Palmira Ema da Costa 
Noronha (1863-1950), sem descendência, deixou os seus 
bens a uma empregada e afilhada, cujos herdeiros logo 
trataram de vender todo o recheio da casa sita à Rocha, 
Angra (actual Centro de Oncologia dos Açores), tendo 
Francisco de Bettencourt adquirido cerca de 1966, esta e 
outras peças ao vendedor “ti” José Raimundo, figura conhe-
cida por ter possuído uma “barraca ou lugar” de horta- 
liças e frutas no Mercado Duque de Bragança e residente 
em S. Mateus da Calheta entre as Canadas do Pombal e da 
Luz. Dimensões: 50×102×46 cms.
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figuras 22 e 23: Armário louceira. Século XIX (2.º quartel) ao estilo D. Maria. Madeira de vinhático, corpo 
inferior avançado apresentando quatro colunas, parte superior com portas de vidros. Na parte inferior tem 
ainda três gavetas e três armários, puxadores em madeira escura, torneados. Na peça com alçado um friso 
canelado, tipo faixa na base da cimalha. Esta peça fazia parte duma completa mobília de sala de jantar que 
constava de duas louceiras, ambas com alçado envidraçado, um aparador, mesa elástica rectangular para 
14 pessoas, 2 cadeiras de braços e 12 cadeiras com fundos ou assentos em palhinha. Pertenceram à casa de 
António José Ferreira Rocha (1796-1884), da rua de S. João, que na época seria uma das melhor mobiladas 
da Horta, em quantidade, qualidade e bom gosto, a avaliar pelo que subsiste na mão da família.
Por morte desse cônsul do Brasil e Uruguai, presidente do Município da Horta, armador e abastado proprie-
tário, na divisão dos bens, tocou a maior parte do recheio dessa sala de jantar à filha, D. Maria Emília Rocha 
(1860-1939), mulher do poeta e amador teatral José Garcia do Amaral (1853-1932). O presente móvel e seis 
cadeiras, desse conjunto, calhou a Justino Augusto Ferreira Rocha (1840-1902).
Pensamos que a parte maior deste conjunto, que conhecemos na casa de D. Ida Rocha do Amaral 
(1879-1952), terá tocado à afilhada “Mariazinha” Naia que nasceu no Chalé da Cruz do Bravo, freguesia 
dos Flamengos, casada nos anos quarenta (II Guerra Mundial), com o furriel miliciano, continental, 
Firmino de Sousa, que foi funcionário dos Celeiros (Comissão Reguladora dos Cereais do Arquipélago 
dos Açores) e enquanto viveu na Horta, morou na Canada do Gonçalves (actual rua Cônsul Dabney). Este 
casal possuiu uma vivenda de veraneio na Lajinha, onde mais tarde passava a estação calmosa, D. Laura 
Shay (1895-1992), nascida na freguesia do Capelo, Oficial de Relações Públicas com a patente de coronel 
do exército dos Estados Unidos da América, viúva de Walter Joseph Shay que desempenhou cargos de 
relevo no seu país. Mrs Shay ao reformar-se veio viver para o Faial, onde se integrou na melhor sociedade 
faialense, admirada pela sua simpatia. Esta senhora conservou sempre uma notável beleza, até ao fim da sua 
vida, aos 96 anos, para além da intensa actividade social, conduziu automóvel até perto do seu falecimento.
Mas voltando à mobília, desconhecemos hoje o paradeiro deste conjunto de móveis, exceptuando a louceira 
aqui representada e a meia dúzia de cadeiras que se mantiveram na posse dos familiares sucessores, 
chegando por isso à mão de Francisco de Bettencourt. A figura 23 representa o mesmo móvel ainda na casa 
do Faial. Dimensões: 161×247×65 cms.
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figura 25: Mesa de jantar em sucupira com 
entalhamentos, sobretudo nos pés. Mesa na 
forma redonda com 140 cms de diâmetro, com 
as quatro tábuas elásticas 252 cms. Século XIX 
(1.ª metade), fazendo conjunto com o móvel da 
figura 24. Altura: 72 cms.

figura 24: Móvel louceiro em dois corpos, madeira 
de sucupira, entalhamentos, cimalha com entalha-
mentos, recortes e bilros. Puxadores das gavetas 
em madeira em forma de vieiras com tampo do 
móvel inferior em pedra mármore. Século XIX 
(1.ª metade). Pertenceu a Justino Augusto Ferreira 
Rocha (1840-1902) e seus descendentes. Dimen-
sões: 133×280×62 cms.
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figura 27: Escrivaninha em madeira africana. 
Século XX (início da 2.ª metade), adquirida em 
Lisboa. Dimensões: 89×100×46 cms.

figura 26: Papeleira com alçado livreiro, estilo 
D. Maria (um tanto ao gosto inglês, neoclássico), 
em mogno. Interior com gavetas e escaninhos, 
alçado com portas de vidrinhos, ferragens em 
metal amarelo, portuguesa. Século XX (fim da 
1.ª metade). Foi comprada pelo coleccionador em 
Lisboa numa loja de venda de móveis usados que 
existia, ao tempo, na rua de S. Bento, Lisboa, por 
volta de 1954. Dimensões: 90×224×53 cms.
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figura 28: Mesa de centro, com entalhamentos e recortes em madeira de carvalho. Século XVIII. Adqui-
rida pelo coleccionador na freguesia dos Flamengos, em 1976. Dimensões: 95×77,5×60 cms.

figura 29: Mesa redonda ao gosto império, em madeira de mogno e folheamentos a raiz de mogno, tampo 
em mármore cinza. Portuguesa. Século XIX (1.ª metade). Coluna central com friso entalhado e dourado, 
saia lisa. Pertenceu ao Dr. Eduíno Rocha (1866-1910) e depois passou a sua sobrinha, D. Maria Rocha 
Gabriel Fontes Ferreira (1896-1952). Dimensões: 93×65 cms.
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figura 30: Mesa de meia-lua. D. Maria. Marche-
taria de madeira africana, espinheiro e buxo. 
Século XX (2.º quartel), comprada em Lisboa. 
Dimensões: 80×75×40 cms.

figura 31: Mesa de jogo, D. Maria, marchetaria 
de pau-santo, pau-rosa e espinheiro, ferragens em 
metal amarelo, portuguesa. Séculos XVIII/XIX. 
Pertenceu ao coronel Francisco Martins, avô do 
coleccionador. Francisco de Bettencourt comprou 
outra, no Faial, um tanto semelhante mas de deco-
ração mais rica e possuindo no tampo um tabuleiro 
para xadrez, damas e outros jogos, a necessitar 
restauro. Vimos uma muito semelhante no Museu 
da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, Lisboa. 
Dimensões: 86×76×41 cms.

figura 32: Mesa de jogo, D. Maria, sucupira e 
embutidos em buxo, marchetaria, faixas, portu-
guesa. Séculos XVIII/XIX. Pertenceu à colecção do 
comendador Eduardo Bulcão e foi adquirida à viúva 
cerca de 1948. Dimensões: 91×77,5×45,5 cms.
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figura 33: Mesa de jogo, D. Maria, muito seme-
lhante à peça anterior e com a mesma proveniência. 
Dimensões: 92×79×46 cms.

figura 35: Mesa de jogo, Luís Filipe, pau-santo. 
Marchetaria de pau-santo, pernas torneadas, fran-
cesa. Século XIX (1.ª metade). Esta e outra seme-
lhante para chá faziam um conjunto que pertenceu a 
António Jacinto Martins (1816-1891) e depois, a de 
chá, a seu filho, Guilherme Augusto da Costa Mar-
tins (1856-1918) que a passou a sua filha, D. Maria 
do Carmo Borges Martins (1897-1977), mulher do 
capitão de artilharia, Humberto de Faria Resende 
(1871-1935), e a de jogo, tocou ao filho, coronel 
Francisco Augusto da Costa Martins (1858-1938). 
Dimensões: 88,5×75×44,5 cms.

figura 34: Mesa de jogo, ao gosto D. Maria, ma-
deiras de vinhático e casquinha, construída no Faial. 
Século XIX (2.ª metade). Pertenceu a D. Amélia 
Augusta Rocha Bettencourt (1836-1927), avó do 
coleccionador. Dimensões: 88×77×43,5 cms
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figura 36: Mesa de jogo, romântica, madeira de mogno e raiz de mogno, portuguesa. Séculos XVIII/
XIX. Tampo com pano verde circular. Pertenceu a Justino Augusto Ferreira Rocha (1840-1902) e depois 
a seu filho, o médico faialense, Dr. Eduíno Rocha (1866-1910) que estimava muito esta peça. Dimensões: 
83,5×78,5×42,5 cms.6

6 Autor de Costumes Açorianos, Horta, Tip. de “O Telégrafo”, 1937.

figura 38: Mesa D. Maria. Século XIX (2.ª me-
tade), madeira de mogno com marchetaria a jaca-
randá e buxo. Tem uma gaveta a toda a extensão, 
com puxadores torneados em madeira. Pertenceu 
ao professor Manuel Dionísio 6. Dimensões: 
97×74,5×59 cms.

figura 37: Mesa de jogo em mogno. Século XIX 
(finais). Comprada na Horta na liquidadora do 
Lemos, na alameda Barão de Roches. Dimensões: 
90×75,5×46 cms.
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figura 40: Mesa de encostar em acácia preta, com entalhamentos. Século XX (1.º quartel). Construída na 
Horta por mestre João Ignácio Silveira Luís. Tampo em mármore. Dimensões: 96×80×45 cms.

figura 39: Mesa de encostar, ao gosto império. 
Século XVIII/XIX. Madeiras de pau-santo e pau-
-cetim, com entalhamentos. Tampo, agora em 
granito, porque antes era de mármore. Pertenceu 
a José de Menezes Parreira (1847-1922), avô de 
D. Maria Clara Parreira Paim de Bruges Betten-
court (1920-1994). Dimensões: 82×93×44 cms.
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figura 43: Armário vitrina livreiro. Século XIX 
(finais). Madeira de sucupira. Forramentos a pinho 
do Buçaco. Comprado pelo coleccionador no Faial 
cerca de 1978. Dimensões: 164×245×47 cms.

figura 42: Móvel aparador (sideboard). Peça ao 
gosto inglês. Madeira de castanho. Duas gavetas e 
armário de duas portas. Tampo em pedra mármore. 
Século XIX. Dimensões: 119,5×100×54 cms.

figura 41: Guéridon, romântico, nogueira com 
entalhamentos, português. Século XIX (2.ª metade). 
Pertenceu ao Dr. Eduino Rocha. Dimensões: 
40×105 cms.
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figura 46: Espelho, moldura em ma-
deira e gesso dourados. Século XIX 
(finais). Dimensões: 80×64 cms.

figura 44: Armário livreiro em madeira de flan-
dres. Século XIX (2.ª metade). Pertenceu ao coronel 
Francisco da Costa Martins (1858-1938). Dimen-
sões: 136×193×32 cms.

figura 45: Espelho romântico, moldura em ma-
deira entalhada, dourada. Século XIX (início). 
Dimensões: 108×173 cms.
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figura 47: Móvel de cozinha-armário de rede, que 
agora foi substituída por vidro (estes móveis de rede 
eram antepassados dos frigoríficos, com funções 
de protecção contra as moscas e de arejamento dos 
alimentos, nas cozinhas portuguesas. Construído no 
Faial em 1905 por mestre João Ignácio Silveira Luís 
para a cozinha da casa de Honorino Rocha Betten-
court (1873-1952), madeira de roseira (acácia ama-
rela) e flandres. Dimensões: 123×200×62cms.

Honorino Rocha Bettencourt (1873-1952), madeira de roseira e castanho. Puxadores das gavetas em ferro 
fundido. Dimensões: 163×80×63 cms.
Nota: A casa de H. R. B. ficava no largo do Bispo Frei D. Alexandre da Sagrada Família, n.º 8, freguesia da 
Matriz, Horta.

figura 48: Mesão para 
centro de cozinha feito 
por mestre João Silveira 
em 1905 para a casa de 
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figura 49: Bengaleiro em ferro fundido com 
concha esmaltada na base. Século XX (1.º quartel). 
Dimensões: 46×74×23 cms.

figura 50: Bengaleiro em ferro fundido. Século XX
(1.º quartel). Dimensões: 50×71×24 cms.

figura 51: Guarda-fatos. Século XIX em madeira 
de vinhático (foi escurecido com anilina preta). 
Pertenceu ao coronel Francisco da Costa Martins. 
Dimensões: 154×220×65 cms.
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figura 52: Cama de pessoa, madeira de pau-santo. 
Nas actuais costas existiu outra cama com marche-
taria, vendo-se alguns fragmentos ou vestígios 
disso. Pertenceu a António José Ferreira Rocha 
(1796-1884). Dimensões: 109×194×140 cms.

figura 53: Cama de casal D. Maria, mogno com 
embutidos de jacarandá e buxo. Dimensões: 130× 
194×151 cms.

figura 54: Cama de pessoa com ducel, D. Maria, 
em pau-marfim (cupiá-marfim, na gíria dos car-
pinteiros do antigamente). Século XVIII. Per-
tenceu a António da Fonseca Carvão Paim da 
Câmara (1765-1838), 1.º Barão do Ramalho, pai de 
D. Maria Antónia de Menezes da Fonseca Carvão 
(1816-1887), bisavó de D. Maria Clara. Dimensões: 
109×190×173 cms.
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figuras 55-59: Mobília de quarto de cama em madeira de mogno com forramentos em castanho. Foi
mandada construir por Honorino Rocha Bettencourt (1873-1952) em 1905, para o seu casamento com 
D. Belmira da Costa Martins (1884-1939) que se realizou em 1907 em Ponta Delgada. Trata-se de um 
completo conjunto de quarto de dormir, cujo trabalho mostra o esmero, habilidade e requinte daquele 
que foi o melhor marceneiro faialense do último quartel do século XIX e 1.º quartel do século XX, 
mestre João Silveira Luís, que teve residência e oficina na actual rua Serpa Pinto, ao lado da estação dos 
Correios. Só pela confecção dos malhetes e encaixes nos apercebemos da sua perícia, competência e 
gosto. Este conjunto apresenta a particularidade da opção de cama de casal ou duas camas individuais. 
Dimensões: Cama de casal: 148×206×150 cms; camas individuais: 114×206×140 cms; mesas-de-cabe-
ceira: 42×76×33 cms; cómoda: 122×105×62 cms; toucador: 115×195×57 cms; lavatório: 100×86×52 cms; 
guarda-fatos: 138×244×59 cms.
Em 1978, o coleccionador adquiriu a D. Lusa Guiod Dart Garcia (1914-1992) que na prosa usou os 
pseudónimos7 de Clarissa Pervinca e Insecticida e na poesia os de Zoulot, Lisette, Cicuta e Daisg, outra 
excelente mobília, em acácia preta e forramentos a flandres, executada em 1911, igualmente por mestre 
João Silveira, para Domingos Homem de Macedo Garcia (1884-1977)8, farmacêutico, proprietário e
director técnico da farmácia Garcia que existiu na Rua Serpa Pinto, Horta. Foi colaborador da imprensa 
local com o pseudónimo de Rui Barbo e era casado com D. Carolina Guiod Dart (1890-1968).
Francisco Martins de Bettencourt no seu acervo de mobiliário, possuía diversas peças isoladas igualmente 
feitas por este grande marceneiro.

7 Informação prestada por Manuel Machado Oliveira, que possui parte significativa do espólio 
deixado pela poetisa, em vários cadernos manuscritos.

8 Cf. lopEs, António, A Maçonaria Portuguesa e os Açores, 1792-1935, Lisboa, Ensaius, 2008, 
p. 284; forjaz, Jorge e mENdEs, António, Genealogias das Quatro Ilhas. Faial. Pico. Flores. 
Corvo, Dislivro Histórica, 1.º Vol., 2009, p. 1305.
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figura 61: Cadeira de canto em nogueira, dourada. 
Século XIX. Foi usada por Honorino Rocha Betten-
court (1873-1952) quando se sentava à sua secretá-
ria. Dimensões: 65×72×52 cms.

figura 62: Cadeira de escritório ou de secretária,
em carvalho, com assento giratório. Século XIX 
(2.ª metade). Foi usada pelo coronel Francisco 
das Costa Martins (1858-1938). Dimensões: 54× 
75×46 cms.

figura 60: Cómoda em madeira de cedro açoriano. 
Século XX (início). Manufactura faialense. Ferra-
gens não originais. Dimensões: 127×110×61 cms.
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figura 63: Cama de pessoa, em jacarandá, século XIX, manufacturada na Bahia (Brasil). 
Pertenceu a António José Ferreira Rocha (1796-1884). Dimensões: 98×203×96 cms.

figura 64: Mesinha em pau-santo, século XIX. Pertenceu a D. Maria 
Rocha Gabriel Fontes Ferreira (1896-1952). Dimensões: 47×74×47 cms.
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figura 65 e 65a: Móvel etagère em nogueira, pernas com vazamentos, século XX início), com exemplares 
vários da colecção de brinquedos antigos, como uma máquina a vapor e seus acessórios de origem alemã 
que F. de Bettencourt comprou em 1955 a Otto Böwe, em segunda mão, mas em estado impecável, pois 
pertencera aos irmãos Max, Erich, Horst e Yolanda Corsépius, nascidos na Horta entre 1927 e 1932, filhos 
dum técnico alemão da Deutsche Atlantische Telegraphengesellschaft-DAT e de D. Hortência da Silveira 
Medeiros Corsépius (1899-1936), irmã de D. Olga e D. Natália Silveira Goulart de Medeiros que incum-
biram Otto Böwe de vender pertences deixados no Faial por estes familiares, que foram viver para a 
Alemanha. O acervo do coleccionador integra brinquedos de madeira feitos no Faial (c. 1920), uma carroça 
puxada por elefante, de origem inglesa (c. 1922), um “automóvel” de pedais, inglês, comprado a um súbdito 
britânico da Commercial Cable Company e já de 1953 brinquedos em folha-de-flandres coloridos que se 
vendiam na loja do Alua, na rua Walter Bensaude. Dimensões etagère: 56×97×31 cms.
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figura 67: Pequenos moinhos de mão ou atafonas para cereais de reduzida dimensão em pedra basáltica 
das nossas ilhas. Século XVIII. As 5 peças que o coleccionador juntou, diferem nas dimensões e foram 
todas adquiridas na ilha do Faial em freguesias como Castelo Branco, Capelo, Praia do Norte e Cedros. 
No Faial e Terceira usavam-se para moer o milho a utilizar na feitura das tradicionais “papas grossas”9 que 
se comem no dia primeiro de Maio. Dimensões: 51×17×39 cms – diâmetro da mó: 29cms; 50×12×35 cms 
– diâmetro da mó: 25 cms.
Nota: na parte norte da ilha do Faial faziam-se, especialmente, estas papas que eram muito apreciadas. 
Também se produziam em S. Jorge, segundo informação do professor José Mendonça Brasil e Ávila, sobre-
tudo no Topo, Santo Antão e Rosais, locais de maior produção de milho. No Topo chamavam-se “papas de 
mingau”. Em S. Miguel denominam-se “papas de carolo”. Na Terceira, tal como no Faial, são designadas 
por “papas grossas”.

9 Sobre o assunto, vide: RibEiro, Luís da Silva, Obras I. Etnografia Açoriana, Angra do
Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1982, p. 775; FErrEira, Padre Ernesto,
A Alma do Povo Micaelense, Ponta Delgada, Oficina de Artes Gráficas, 1927. Em Stavanger 
(Noruega), ao visitar, em 2012, a casa duma quinta da Idade do Ferro (Jernaldergarden), 
restaurada e conservada em termos museológicos pela Universidade local, demos conta da 
existência, importante, de um pequeno moinho, para cereais muito semelhante aos do Faial.

figura 66: Fechadura e puxador de origem ameri-
cana (USA), dos finais do século XIX, rara e muito 
curiosa, existente no portão principal da casa do 
colecionador Francisco Martins de Bettencourt 
(1919-2006), na rua Conselheiro Medeiros, n.º 7, 
freguesia de Nossa Senhora das Angústias, Horta.
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figura 68: Filtros de água, século XIX. Dimensões: 32×30×32 cms e 26,5×24×26,5 cms. Estas duas peças 
são provenientes da Quinta da Estrella, Caminho de Baixo, freguesia de S. Pedro, Angra do Heroísmo, da 
família do 1.º Visconde de Bruges / 1.º Conde da Praia da Vitória que pertenceu a D. Maria Clara Parreira 
Paim de Bruges Bettencourt e marido, Francisco Joaquim Martins de Bettencourt. A peça mais pequena foi 
encontrada enterrada no chão do curral do porco a servir de recipiente bebedouro. São de fabrico tercei-
rense, apresentando alguns exemplares, gravadas, as letras A. P., como marca do produtor António Pedro 
Simões (1834-1909) que foi capitão e armador do navio “Flor d’Angra” e depois se instalou em Angra do 
Heroísmo como comerciante e industrial conceituado.
Em forma de calote esférica, eram concebidas em ignimbrito, rocha ou pedra de origem vulcânica, típica 
da zona da Ribeira do Testo, freguesia do Porto Judeu, concelho de Angra do Heroísmo. Na época exporta-
vam-se para o Brasil, sob a designação de “Pedras Açorianas para Filtrar Água”10. Permitiam a passagem
lenta da água que pingava, depois, com melhor qualidade num recipiente colocado por debaixo, que 
aparava assim a água. Colocavam-se numa armação de ferro semelhante à das bacias/lavatórios, com a con-
cavidade voltada para cima. Usavam-se a bordo de navios, bem como em casas da ilha Terceira. Figuraram 
peças destas na Exposição Industrial, por ocasião da Visita Régia, em 1901.
Os exemplares aqui apresentados, estiveram muitos anos no saguão da casa do colecionador na rua Conse-
lheiro Medeiros, Horta, julgando as pessoas que as viam, serem pias de água benta.
Curiosamente, foi-nos mostrado em 2008, por D. Maria Serafina de Menezes Simões, economista, des-
cendente de António Pedro Simões e sócia de empresas por ele fundadas, um livro antigo, com o registo 
pormenorizado da produção artesanal dos filtros e sua movimentação ao longo dos anos em que se proces-
sou o seu fabrico

figura 69: filtro cerâmico para água, de origem francesa. Século XX (1.º quartel). Tem ao centro a inscri-
ção: Filtre Sterilisateur, Garros, Prix Monthyon. Pertenceu à farmácia Garcia, Horta. Comprado em 1978 
quando este estabelecimento fechou. Dimensões: diâmetro: 17,5 cms; altura: 35 cms.

10 Vide, Museu Aberto. M.A.H. R 19901225, in Diário Insular. Revista, Angra do Heroísmo, 
Ano LXIV, n.º 19199, 17 de Outubro de 2010, p. 2.
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longo da sua vida. Estou a lembrar-
-me que algumas ficaram de fora, 
como, por exemplo, uma barretina 
(estojo de madeira para faqueiro de 
prata, 4 ou 5 leitos, um deles estilo 
Império, com interesse, um conside-
rável número de cadeiras em carva-
lho, jacarandá do Brasil, ou cedro dos 
Açores, bem assim outros móveis em 
madeira de resinoso ou pinho resi-
nado, assim como um grande número 
de objectos de valor artístico-cultural 
que o colecionador soube dar impor-
tância e preservação e que nos permi-
tem realizar, se possível, outros tra-
balhos.
Não quero deixar de agradecer a 
colaboração e empenho do Dr. José 

Avelino Rocha dos Santos que com 
“paciência de santo” introduziu todas 
as imagens aqui apresentadas nos 
textos respectivos. Foram umas quan-
tas noites roubadas aos serões fami-
liares com a Dr.ª Lúcia Santos e filho 
André.
Cabe aqui, igualmente, uma palavra 
de apreço para com o Ricardo Ma-
druga da Costa, patrício e colega dos 
bancos das carteiras da escola parti-
cular da professora D. Maria Paiva (já 
lá vão 60 anos), pelo acolhimento que 
vai dando a estes estudos do patrimó-
nio móvel das nossas ilhas, sobretudo 
do Faial, terra que permanece nos 
nossos corações, não obstante as dis-
tâncias geográficas que nos separam.

figura 70: Chaveiro com parte da colecção
de chaves de ferro forjado.

palavras fiNais

Apresentámos na 2.ª parte deste 
inventário, cerca de 80 peças que per-
tenceram ao colecionador faialense 
Francisco Martins de Bettencourt. Ou 
seja, no todo e até agora, referenciá-
mos, pelo menos 130 espécimes que 
integram a colecção que reuniu ao 




