
CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA
UM MUNDO DE IMAGENS À SUA ESPERA

Fundo  do 
engenheiro naval 
Ruben Garcia 
(2921 documentos 

fotográficos, entre 1928 
e 1951).  Em outubro de 
1933, Ruben Garcia é 
integrado na Missão Naval 
Portuguesa, a decorrer 
em Inglaterra, no âmbito 
do Programa “Magalhães 
Correia” para a construção 
dos três submersíveis Delfim, 
Espadarte e Golfinho. 
ver mais...

 

Fundo do Professor arquiteto 
Octávio Lixa Filgueiras, 950 
documentos fotográficos, 
datados de 1960 e 1961, 
relativos, principalmente 
a arquitetura naval, 
designadamente as que foram 
incluídas no seu inquérito 
às embarcações tradicionais 
portuguesas (1955-1977). 
ver mais...

Álbum de 
Phototypias 
da Exposição 
Retrospetiva de Arte 
Ornamental em 

Lisboa, da autoria 
de Carlos Relvas.  
ver mais...

A Capela de S. João 
Baptista, Lisboa de 
Augusto Bobone. 
ver mais...

PATRIMÓNIO E ARQUIVOS 

Destaque para a disponibilização online de mais de 6000 documentos
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A 29 de maio de 2014, a 
Biblioteca Pedro Miguel 
Frade do Centro Português 
de Fotografia, tornou-
se Cooperante Efetivo da 
Base Nacional de Dados 
Bibliográficos PORBASE. Sendo 
o património bibliográfico da 
BPMF muito enriquecedor, 
tornou-se substancial dar 
continuidade à promoção 
dos recursos bibliográficos e 
colocar em prática a difusão 
seletiva da informação. Com 
esta adesão, os leitores terão 
a possibilidade de efetuar a 
consulta online, e em tempo 
real, ao acervo bibliográfico do 
Centro Português de Fotografia, 
fator que contribuirá para a 
satisfação das necessidades de 
informação mais específicas na 
vertente fotográfica. ver mais...

CPF adere à PORBASE

Numa parceria entre Luiz 
Carvalho, fotógrafo, produtor e 
apresentador do programa, e o 
Grande Hotel do Porto, foi possível 
trazer até ao CPF o programa 
Fotografia Total, emitido pela TVI 
24 aos sábados às 9h30 (repetido 
aos domingos às 11h45). Num 
segmento do programa de 21 
de junho foi possível conhecer 
melhor o Núcleo Museológico 
António Pedro Vicente e, no 

episódio de 28 de junho, destaque para a mítica câmara 
Ermanox, presente na Coleção de Câmaras e Equipamento 
Fotográfico à guarda do CPF.
Fique contudo atento aos próximos programas, pois serão 
divulgadas muitas outras curiosidades e facetas do CPF!

EM DESTAQUE 
CPF recebe o programa Fotografia Total

Embora contenha apenas o spot de apresentação do CPF elaborado por duas 
alunas da Escola Artística e Profissional Árvore, Daniela Pereira e Marília 
Almeida, que aqui estagiaram, outros trabalhos irão, em breve, alimentar este 
novo canal: ver mais...

O CPF já tem um canal institucional no Youtube!

Coleção de Álbuns Fotográficos

http://www.cpf.pt
http://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=5181
http://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=1198489
http://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=65439
http://digitarq.cpf.arquivos.pt/details?id=65440
http://porbase.bnportugal.pt/#focus
https://www.youtube.com/watch?v=PZEETXNVJQ0

