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Registo

PT/ABM/VIC/Q-C/004/000005 - Ribeira de Santa Luzia, vista de jusante/montante, observando-se, sobre a ribeira,
o denominado "Vapor" (banhos públicos), Concelho do Funchal

Nível de descrição

D

Código de referência

PT/ABM/VIC/Q-C/004/000005

Tipo de título

Atribuído

Título
Datas

Ribeira de Santa Luzia, vista de jusante/montante, observando-se, sobre a ribeira, o denominado "Vapor"
(banhos públicos), Concelho do Funchal
1896

Datas descritivas

[1896]

Dimensão

8,3 x 8,7 cm

Suporte

Negativo simples, Vidro

Técnica de captação

Colódio, Monocromático

Entidade detentora
Localidade

Photographia-Museu Vicentes (atual Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s), em depósito no
Arquivo Regional e Biblioteca
Funchal, Região Autónoma da Madeira, Santa Luzia

Âmbito e conteúdo

À direita, a rua da Princesa (atual rua 31 de Janeiro), vendo-se o cruzamento com a rua das Dificuldades.

Palavra-chave

Fontes hídricas, Higiene pública, Ribeiras/ribeiros, Saúde

Inscrições

"59" - no bordo esquerdo, a grafite.

Cota atual

Cx. 4, n.º 6

Nº de inventário

VIC/127

Cota antiga

MIM 000 127 VIC

Idioma e escrita

Português.

Características físicas e requisitos
técnicos

Razoável
Avaliação em 2004.05.11: Suporte: Falhado; riscado; retoque com tinta vermelha / Emulsão: Riscada;
papel; retocada com tinta vermelha; escrita com lápis a grafite.
Avaliação em 2016.09.28: Suporte: Falhado; riscado; retoque com tinta vermelha / Emulsão: Riscada;
papel; retocada com tinta vermelha; escrita com lápis a grafite; espelho de prata.
Vapor - Edificação em madeira, pintada a vermelho, cujas extremidades assentavam sobre as duas
margens de ribeira de Santa Luzia. Destinou-se primitivamente a um botequim e casa de banhos,
servindo nos últimos anos de moradia a algumas famílias pobres. Situava-se quase em frente à rua das
dificuldades. Foi construído em 1837 e demolido em 1898 devido ao seu estado avançado degradação.

Notas

Este negativo fazia parte da "Coleção Antiga", elaborada pela D. Maria Mendonça, antiga proprietária da
Photographia Vicente, e consta numa lista criada por ela: "59 - Ribeira Sta Luzia, casa construida sobre a
mesma designada por vapor - 1896".
No bordo superior, do lado da emulsão, existe um papel de cor laranja com o objetivo de máscara. Sobre
este, está escrito: "N.º 59", "7".
Notas do arquivista
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