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«Sem métodos para medir e acompanhar o tempo, perdemos a 

capacidade de apreciar a sua passagem. Por outras palavras, se 

não o medirmos, o tempo perde todo o seu sentido. Portanto, 

um relógio ou calendário não é apenas um instrumento para 

medir o tempo, é uma expressão da concepção humana do 

tempo». 

Roger Michel, fundador do Institute for Digital Archaeology 
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“O Espaço do Tempo”  

Exposição de fotografias da autoria de Paulo Abrantes que dá a conhecer 

parte do acervo do Museu do Relógio, constituído por cerca de 2.500 

relógios mecânicos, que datam de 1630 até aos dias de hoje.  

Situado em Serpa com Pólo em Évora, é um dos únicos museus na Península 

Ibérica e um dos cinco que, a nível mundial, se dedica ao colecionismo de 

objetos utilizados para a medição do tempo. 

PRODUÇÃO: Secção de Fotografia AAC 
PROGRAMA: XXIV Semana Cultural da Universidade de Coimbra 
APOIO: Reitoria da Universidade de Coimbra 
CORTESIA: Museu do Relógio 



















LEGENDAGEM



Detalhe do relógio de mesa "Hermle Tellerium" que mecanicamente ilustra com precisão a roda da Terra e 
Lua ao redor do Sol.



1- Sinalética exterior do Museu em Serpa. 

2- Detalhe de uma máquina de lavar peças de relógios Moderna, anos 40. 

3- Relógio de mesa "Museu do Relógio - Trivial”. 

4- Moldura com dezenas de mostradores de esmalte retirados a relógios sem restauro possível. 

5 e 6- Material e ferramentas de relojoeiro. 



1- Caixa de cartão de relógio de bolso Vacheron Constantin. 

2- Antigos Canivetes de Relojoeiro. 

3- Vitrine com dezenas de chaves de dar corda a relógios mecânicos. 

4- Vista panorâmica de uma sala do Museu do Relógio - Pólo de Évora. 

5- Sala conventual (séc. XVII) do Museu do Relógio - Serpa. 

6- Expositor com relógio de bolso Breguet. 



1- Relógio despertador Reguladora "Nossa Senhora de Fátima" - 1968. 

2- Relógio despertador "Nossa Senhora de Fátima”. 

3- Detalhe de uma máquina de relógio de parede. 

4- Relógio e ilustração de um relógio de bolso em tributo ao relojoeiro suíço. 

5- Relógio Ginecológico com indicação das fases das "Régles" e de “Fecundation”. 

6- Relógios de bolso em exposição: Maçónico e Erótico. 



1- Detalhe de um relógio Cronómetro de Marinha Soviético. 

2- Relógio Ginecológico com indicação das fases das "Régles" e de “Fecundation”. 

3- Relógio Girard-Perregaux “Poker”. 

4- Relógio de mesa chinês onde os peixes mecanicamente se movem no aquário. 

5- Imaginário do gato a apreciar ou desejo de apanhar os peixes irrequietos. 

6- Detalhe do bordão de som de um relógio de parede alemão 1890. 



1- Vários relógios de sol em exposição do Museu do Relógio - Pólo de Évora. 

2- Vista de perfil do relógio mais antigo do Museu, "Edward East" (relojoeiro da corte inglesa), finais de 
1600’s. 

3- Detalhe de alguns relógios de mesa em exposição. 

4- Relógio de bolso "Longines" no seu estojo original, corrente e fatura de compra (1907). 

5- Relógio-Vela com alarme (Pérsia séc. X) e um Relógio de Óleo de baleia (Holanda, séc. XIX). 

6- Relógio "Jaeger LeCoultre - Atmos" com autonomia de gás até 300 anos. 

7- Detalhe de um dos relógios de sol de bolso. 

8- Perfil de um imponente relógio de mesa que retrata a Praça do Comércio de Tavira em 1886. 



1- Detalhe de uma mão-manequim com dois relógios. 

2- Relógio-Jóia "Longines" em platina e diamantes - 1950. 

3- Dois relógios de bolso “Tissot”. 

4- Relógio de árbitro de Ténis, onde mecanicamente regista pontos e jogos dos dois jogadores. 

5- Relógio Pisa-Papéis "Patek Philippe”. 



1- Caixa de cartão com fornitura de relógios de bolso “Cortebert”. 

2- Vista parcial da vitrine com relógios "Omega" no Museu do Relógio - Pólo de Évora. 

3- Relógio-escrava "Tissot" desenhado por Pablo Picasso para as senhoras usarem na parte superior do  
braço. 

4- Detalhe de um dos 700 relógios de bolso em exposição no Museu do Relógio. 

5- Detalhe do boneco-astronauta junto do "Omega-Moonwatch" de 1969, no Museu do Relógio - Serpa. 



1- Relógio de guarda-nocturno ou registos de marca  “Zenith”. 

2- Vários relógios "Tissot" em exposição no Museu do Relógio - Pólo de Évora. 

3- Detalhes de alguns relógios femininos em exposição. 

4- Relógio "Eximio Dr.Red" que mecanicamente ajuda a medir as pulsações (pulsómetro). 

5- Vista panorâmica de uma das vitrines de relógios de bolso. 

6- Exemplos de relógios "extravagantes" dos anos 60/70. 

7- Detalhes de alguns relógios femininos em exposição. 

8- Vários relógios "Cauny" em exposição no Museu do Relógio - Pólo de Évora. 



1- Relógio "Montblanc - Nicholas Reaussec”. 

2- Vários relógios de conceito militar e aviação. 

3- Relógio-Muçulmano "Dalil" que mecanicamente indica o sentido para onde se deve orar a Meca. 

4- Perfil de uma das vitrines de relógios de pulso no Museu do Relógio - Serpa. 

5- Perfil de uma das vitrines de relógios de bolso no Museu do Relógio - Serpa. 

6- Detalhes de alguns relógios "digitais mecânicos" em exposição. 

7- Relógio soviético com a sua documentação original. 

8- Vitrine com relógios "Junkers", de conceito militar-aviação. 



1- Detalhes de alguns relógios de bolso em exposição. 

2- Destaque para um relógio Pisa-Papéis ao lado de relógios de bolso em exposição. 

3- Dois relógios "Roskopf" entre dezenas em exposição. Aqui com representações/ ilustrações 
polÍticas ou laborais. 

4- Relógio de pulso pintado à mão pelo seu ex-proprietário que em criança pintou os seus sonhos: a 
praia de sonho e o sonho de ser toureiro. 

5- Relógio "Cyma" de dimensões enormes (52mm) usado por pilotos de aviação na 2ª Guerra 
Mundial. 

6- Detalhes de alguns relógios de bolso em exposição. 

7- Detalhe de relógio "Dogma" dos anos 40 com destaque ás asas da caixa trabalhadas. 

8- Detalhes de alguns relógios de bolso "Hebdomas" com corda para 8 dias. 



1- Detalhes de alguns relógios de bolso "Lemania" em exposição. 

2- Relógio de pulso "Argus" dos anos 40 com pulseira e caixa de cartão original. 

3- Relógio de bolso "Roskopf" em tributo ao Dr. Theóphilo Braga (político-poeta, 1843-1924). 

4- Relógio de pulso "Mickey Mouse" de 1978. 

5- Relógio de pulso "Museu do Relógio - 1969”. 

6- Detalhes de alguns relógios de parede em exposição no Museu do Relógio - Pólo de Évora.  

7- Relógio-cinto. Para além de segurar as calças, o cinto ainda fornecia as horas à sua feliz 
contemplada! 1960.  

8- Relógios de bolso Militares. Esquerda: Nero Lemania de 6 segundos para parquedistas. Direita: 
Hamilton 24horas, usado pelo exército dos EUA. 



A capacidade de medição do tempo foi um dos conhecimentos 

científicos mais importantes da História da Humanidade que, 

desde os tempos imemoriais, se voltou para o céu na tentativa 

de encontrar parâmetros que lhes permitisse organizar a sua 

vida, principalmente quando começou a praticar a agricultura. 

in “Tempus Fugit - História de relógios”, João Paulo Craveiro 






