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PT/ABM/VIC/N-C/002/000013 - Panorâmica da Freguesia do Curral das Freiras, Concelho de Câmara de Lobos

Description level

D

Reference code

PT/ABM/VIC/N-C/002/000013

Title type

Atribuído

Title

Panorâmica da Freguesia do Curral das Freiras, Concelho de Câmara de Lobos

Descriptive dates

Segunda metade do séc. XIX

Dimension

20,4 x 25,3 cm

Support

Negativo simples, Vidro

Capture technique

Colódio, Monocromático

Holding entity
Geographic name

Photographia-Museu Vicentes (atual Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s), em depósito no
Arquivo Regional e Biblioteca
Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Região Autónoma da Madeira

Scope and content

Ao fundo, à esquerda, vê-se a ribeira e ao centro a igreja de Nossa Senhora do Livramento.

Keyword

Paisagem, Rural

Physical location

Cx. 29, n.º 8

Iventory no.

VIC/446

Original numbering

76 e 88

Previous location

MIM 000 446 VIC

Language of the material

Português.

Physical characteristics and technical Bom
requirements
Avaliação em 2004.06.14: Suporte: riscado, com papel no bordo superior de cor amarela com o objetivo de
máscara e sobre ele está escrito "Grand Curral 195". / Emulsão: riscada; suja; retocada com tinta preta e
vermelha, com papel autocolante no canto inferior esquerdo; no canto inferior direito tem o número "88"
inscrito.
Avaliação em 2016.10.10: Suporte: riscado, com papel no bordo superior de cor amarela com o objetivo de
máscara e sobre ele está escrito "Grand Curral 195". / Emulsão: riscada; suja; retocada com tinta preta e
vermelha, com papel autocolante no canto inferior esquerdo; no canto inferior direito tem o número "88"
inscrito.
Notes

Vicente Gomes da Silva, sénior (1827-1906), fundador da Photographia Vicente, começou a exercer a sua
atividade como fotógrafo a partir de 1852.

Fill textual content automatically

No suporte encontra-se escrita a legenda "Grand Curral 195" que foi atribuída pela D. Maria Mendonça,
antiga proprietária da Photographia Vicente.
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