ARMARIA
Fazem parte desta colecção nove espingardas de caça do século XIX que
foram apreendidas a caçadores furtivos no concelho de Carregal do Sal, em
meados do século XX. Ao tempo, o posto da Guarda Nacional Republicana
situava-se no próprio edifício da Câmara Municipal sendo esta, uma das
razões da sua permanência nesta instituição como parte integrante e
representativa dos bens patrimoniais e culturais do concelho.
Num estudo recente, efectuado a esta colecção, constatou-se que, em
nenhuma das armas existe o punção de fabricante ou, qualquer outra marca
que pudesse permitir a identificação da sua origem, situação que nos leva a
admitir estarmos perante um conjunto homogéneo de armas de fabrico
artesanal “clandestino”, cuja proveniência e fabrico se desconhece.
Por seu lado, numa análise comparativa com armas de tipologia congénere
verificou-se que, toda a colecção é constituída por espingardas de percussão
evidenciando elementos comuns a este tipo de modelo, o de possuírem o
respectivo cão de mecha que, por vezes, é apresentado em formas decorativas
diversas, para além das incrustações também decorativas no cano e nas
braçadeiras. Os exemplos que se expõem são, contudo, menos elaborados,
tanto ao nível de acabamento artístico dos metais, como na própria madeira
que foi aplicada na coronha.
Este sistema de percussão surgiu nos inícios do Século XIX, por
consequência da evolução tecnológica da ignição por percussão, porquanto
estas proporcionavam grande resistência ao tempo húmido.
Para além deste facto, não está excluída a hipótese de as mesmas terem
sido usadas durante e após o período das invasões francesas, assim como,
estarem associadas às convulsões sociais durante as lutas liberais e das
próprias incursões de João Brandão neste território, cujas referências
documentais existentes são bem elucidativas acerca do período que se viveu.
No entanto, as actividades da caça pelo território do concelho constituíram
desde sempre um passatempo lúdico enraizado nos valores da tradição,
designadamente direccionado para a caça ao javali, ao coelho bravo, à perdiz e
demais espécies existentes, pelo que, se admite, terem sido posteriormente
usadas neste tipo de actividade.

