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Nome do Produtor/Doador:

Data(s) Extremas 1946 - 66

1 doc. profissional c/foto + 2146 películas (1224 (6x9); 426(5,5x4,5); 306 (36mm); 140 (6x6) e outros formatos (6,5x11, 6x4,5 …)

Quantidade de tiras não há/os rolos ainda estão inteiros

Suporte película + papel (carteira profissional)

Conteúdo fotos de família em quotidiano e férias maioritáriamente norte de Portugal

Conservação

Inscrições, Legenda ou anotação na U.I. Data(s) Dimensão Suporte Âmbito e Conteúdo Conservação Notas

Formato Material Polaridade Cor

1 1949-08-26a1954-12 1 8,5x11 papel

Bom

2 envelope Palácio de Cristal, Setembro de 1946 1946-09 7 película negativo p/b
Bom

3 envelope S. Miguel a? R?ufe/D?ufe, 1947 1947 5 6x9 película negativo p/b mulher+casal c/ criança num cruzeiro
Bom

4 envelope Braga - Sameiro, 1948 1948 3 4,5x4,5 película negativo p/b
Bom

5 envelope Foz do Douro, Setembro 1948 1948-09 8 4,5x6 película negativo p/b grupo de mulheres c/ crianças na praia
Bom

6 envelope Setembro de 1948 1948-09 10 película negativo p/b

Bom

7 envelope S. João da Madeira, (festas) Julho de 1949 1949-07 6 6x9 película negativo p/b grupo de mulheres dentro casa
Bom

8 envelope 14 6x9 película negativo p/b

Bom

9 envelope Meninas da Dulce, Outubro de 1949 + Outubro 1949 1949-10 30 película negativo p/b

Bom

10 envelope jorge e Gracinda, novembro de 1949 1949-11 6 6x9 película negativo p/b casal (J+G) no quintal/exterior de casa
Bom

Unidade de 
Instalação:

Natalina da Conceição Cuba (Araújo Barros) / Maria Artur Cuba de Araújo Barros (filha)

Quantidade de fotografias/
Tipo de U.I.

Material necessário para 
acondicionamento

Nº de 
Referênci
a

Tipo de 
U.I.  

Num
eraç
ão 

Origi
nal

Quantida
de de  

Imagens

Qua
ntid
ade 
de  
Tira

s

Processo 
Fotográfico

Estado 
geral

Tratamentos a 
efectuar

Carteira profissional -Sindicato Nacional dos 
Tipógrafos, Litógrafos e oficios correlativos - sócio 
4143 Natalina da Conceição Cuba, de Ago-1949 a 
Dez1954 -

6-4,5x7;  
1-5x8,5

gelatina e sais 
de prata

2 mulheres+ 1 homem nos jardins do 
PC (Natalina + marido?)

neg 5x8,5 é 
reprodução de 1 
4,5x7

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

casal+ grupo no sameiro (Natalina + 
marido?)

gelatina e sais 
de prata

7-6x6;    3-
6x9

gelatina e sais 
de prata

3- c/ mulher na varanda; 3 c/ mulher na 
praia Foz; 3 mulher em Gaia c/ vista p/ 
Porto; 1 vista de Gaia c/ vista p/ 
Porto

gelatina e sais 
de prata

(Verão 49 + CasaVerão1949) + Leixões "Alexandre/
a? Silva", Setembro/outubro 1949

1949-Verão; 
1949-09

gelatina e sais 
de prata

1-mulher exterior de casa "Verão1949" 
+ 4-CasaVeraõ1949 + 4Verão1949 + 5-
mulheres na zona de Leixões/mts

8 delas estavam 
no"Diversos"

24-6x9;      
6-36mm

gelatina e sais 
de prata

crianças c/ mulheres/grupo no exterior 
de casa + 6retratos Natalina?(36mm)

6-
36mmestava"Div
ersos"

gelatina e sais 
de prata



300-30-002_NatalinaCubaBarros_Recenseamento-2016.xls

Página 2 de 10 Realizado em 11-02-2016

Inscrições, Legenda ou anotação na U.I. Data(s) Dimensão Suporte Âmbito e Conteúdo Conservação Notas

Formato Material Polaridade Cor

Nº de 
Referênci
a

Tipo de 
U.I.  

Num
eraç
ão 

Origi
nal

Quantida
de de  

Imagens

Qua
ntid
ade 
de  
Tira

s

Processo 
Fotográfico

Estado 
geral

Tratamentos a 
efectuar

11 envelope Em casa dos padrinhos, Fevereiro, março de 1950 1950-02 19 6x9 película negativo p/b
Bom

12 envelope Serra do Pilar, Páscoa de 1950 [9-Abril] 09-04-1950 11 6x9 película negativo p/b
Bom

13 envelope Nanda, Odete e Flor, Maio 1950 1950-05 9 6x9 película negativo p/b
Bom

14 envelope D. Aurora e família, maio de 1950 1950-05 22 6x9 película negativo p/b mulher + grupo no exterior de casa
Bom

15 envelope Circunvalação e Monte Crasto, maio de 1950 1950-05 18 6x9 película negativo p/b

Bom

16 envelope Comunhão da Lilita, 28-05-1950 28-05-1950 4 6x9 película negativo p/b
Bom

17 envelope Estrada Marginal, junho-1950 1950-06 8 6x9 película negativo p/b
Bom

18 envelope Ponte da Pedra, julho-1950 1950-07 7 6x9 película negativo p/b

Bom

19 envelope Aérodromo e Cabo do Mundo 1950-08 7 6x9 película negativo p/b

Bom

20 envelope S. João da Madeira e Espinho, Agosto de 1950 1950-08 29 6x9 película negativo p/b
Bom

21 envelope Natal de 1950 25-12-1950 15 6x9 película negativo p/b grupos/família no exterior de casa
Bom

22 envelope Domingo de Páscoa, 25-04-1951 25-04-1951 16 6x9 película negativo p/b

Bom

23 envelope A caminho de Vizela, 1-7-1951 01-07-1951 24 6x9 película negativo p/b
Bom

24 envelope Penafiel, agosto e setembro de 1951 1951-08 e 09 43 6x9 película negativo p/b

Bom

25 envelope setembro de 1951 1951-09 8 6x9 película negativo p/b
Bom

26 envelope Bom Jesus - Braga e casa, 21-10-1951 21-10-1951 14 6x9 película negativo p/b
Bom

27 envelope Senhora da Hora (casa do Tó), Março de 1952 1952-03 14 6x9 película negativo p/b
Bom

gelatina e sais 
de prata

casal (padrinhos?) com criança e criança 
sozinha no quintal casa + 1paisagem

1 paisagem 
estava"Diversos"

gelatina e sais 
de prata

mulher + casal+ grupo junto a árvores e 
casas 

12 criança 
estava"Diversos"

gelatina e sais 
de prata

mulher + grupo no meio das flores do 
campo

gelatina e sais 
de prata

14 "Maio50 
estava"Diversos"

gelatina e sais 
de prata

Monte Crasto: (10) mulher + grupo + 
família c/ crianças; Circunvalação: (8) 
criança junto a automóvel

gelatina e sais 
de prata

casal + família c/ Lilita vestida de 
comunhão

gelatina e sais 
de prata

6-grupo/família + mulher em 
passeio/picnic, 2 criança

gelatina e sais 
de prata

5-grupo/família + mulher em 
passeio/picnic, 2 vista de lago na 
ponte da P.

gelatina e sais 
de prata

Aérodromo: 1; Cabo do Mundo 6 grupo/
família + mulher n praia e em 
passeio/picnic junto a árvores

gelatina e sais 
de prata

mulher janela + mulheres dentro de 
casa + grupos na praia

não sei quais são S 
J.Madeira

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

grupos/família no exterior de casa + 3 
mulheres em poses individuais, 1-de 
homem a escavar a terra no quintal

gelatina e sais 
de prata

grupo/família em piquenique e em 
viagem com automóvel

gelatina e sais 
de prata

24-individuais  e grupo/família no 
campo, à mesa e andar de bicicleta; 12- 
pessoas nos trabalhos rurais, 7- na 
cidade penafiel

gelatina e sais 
de prata

4-de bébé e 4-individuais e grupo no 
exterior

gelatina e sais 
de prata

11- de grupo c/ carro na estrada e 3- 
mulher junto a casa

gelatina e sais 
de prata

8- de grupo/casal no campo a passear 
3- de bébé,  3 mulher e mulher c/ bébe
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Inscrições, Legenda ou anotação na U.I. Data(s) Dimensão Suporte Âmbito e Conteúdo Conservação Notas

Formato Material Polaridade Cor

Nº de 
Referênci
a

Tipo de 
U.I.  

Num
eraç
ão 

Origi
nal

Quantida
de de  

Imagens

Qua
ntid
ade 
de  
Tira

s

Processo 
Fotográfico

Estado 
geral

Tratamentos a 
efectuar

28 envelope Domingo de Páscoa, Serra do Pilar, 13-04-1952 13-04-1952 16 6x9 película negativo p/b grupo/casal/família no exterior da casa
Bom

29 envelope S. João da madeira, Maio de 1952 1952-05 14 6x9 película negativo p/b grupo/casal/família no exterior da casa
Bom

30 envelope 1,2, Colégio  de S. Teresinha, junho 1952 1952-06 4 6x6 película negativo p/b grupo de mulheres no jardim
Bom

31 envelope Senhora da Hora, 22-06-1952 22-06-1952 7 6x9 película negativo p/b
Bom

32 envelope Colégio  de S. Teresinha, julho 1952 1952-07 8 6x9 película negativo p/b
Bom

33 envelope Espinho, agosto de 1952 1952-08 8 6x9 película negativo p/b
Bom

34 envelope Espinho, agosto de 1952 1952-08 8 6x9 película negativo p/b
Bom

35 envelope foz do Neiva e Ofir, agosto de 1952 1952-08 15 6x9 película negativo p/b
Bom

36 envelope Penafiel, setembro de 1952 1952-09 7 6x9 película negativo p/b
Bom

37 envelope Vizela 1952-11 8 6x9 película negativo p/b
Bom

38 envelope Laboratório [Photo-Stand, na rua s. B] 1952 10 6x6 película negativo p/b
Bom

39 envelope Bairro Gomes da Costa, 10-03-1953 10-03-1953 7 6x9 película negativo p/b
Bom

40 envelope Experiência da máquina, Primavera de 1953 1953-03 15 5,5x4,5 película negativo p/b

Bom

41 envelope Gomes da Costa e Leça, Abril de 1953 1953-04 26 5,5x4,5 película negativo p/b

Bom

42 envelope piquenique em ofir, 3-5-1953 03-05-1953 27 5,5x4,5 película negativo p/b

Bom

43 envelope Atelier das arquitetas, 14-6-1953 14-06-1953 15 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

44 envelope Penafiel, 5-7-1953 05-07-1953 16 5,5x4,5 película negativo p/b grupos na eira e no terreiro
Bom

45 envelope Carvalhos, julho 53 1953-07 10 5,5x4,5 película negativo p/b grupos ?
Bom descolar

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

casal/família c/ criança na fonte e jardim 
das 7 bicas

gelatina e sais 
de prata

vistas da cidade do Porto tiradas do 
colégio

gelatina e sais 
de prata

mulheres + grupos em fato de banho na 
praia

gelatina e sais 
de prata

casais + grupo/família em passeio na 
praia

gelatina e sais 
de prata

casais + grupo junto ao rio neiva, ofir  e 
de fato de banho na praia

gelatina e sais 
de prata

individuais  e grupo/família no campo e 
andar de bicicleta; 2-  na cidade penafiel

gelatina e sais 
de prata

individuais  e grupo/família no jardim e 
andar de barco no lago

gelatina e sais 
de prata

mulher/ Natalina? No telhado no 
laboratório da phto stand

gelatina e sais 
de prata

de rapaz de 8/9 anos no jardim das 
casas do bairro

gelatina e sais 
de prata

9- paisagem urbana no Porto/bairro 
Gomes da Costa, 3 flores, 3 de rapaz de 
8/9 anos

gelatina e sais 
de prata

5- família no sofá, 12-de rapaz de 8/9 
anos  e mulher no jardim das casas do 
bairro, 9 em Leça/praia, das quais 5 s/ 
vistas de mar, praia, capela

gelatina e sais 
de prata

grupo a piquenicar no pinhal, dançar e a 
passear na praia, das quais 4 s/ vistas 
da praia

gelatina e sais 
de prata

grupos nos sofás e varanda e 4 s/ 
vistas da praia

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata
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Inscrições, Legenda ou anotação na U.I. Data(s) Dimensão Suporte Âmbito e Conteúdo Conservação Notas

Formato Material Polaridade Cor

Nº de 
Referênci
a

Tipo de 
U.I.  

Num
eraç
ão 

Origi
nal

Quantida
de de  

Imagens

Qua
ntid
ade 
de  
Tira

s

Processo 
Fotográfico

Estado 
geral

Tratamentos a 
efectuar

46 envelope 1953-08? 8 5,5x4,5 película negativo p/b 6 s/ vistas da igreja de s. torcato
Bom

47 envelope Foz do Douro, 8-Agosto 1953 08-08-1953 15 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

48 envelope S. João da Madeira, 21-08-1953 21-08-1953 10 5,5x4,5 película negativo p/b

Bom

49 envelope Águeda e Cúria, 28-08-1953 28-08-1953 16 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

50 envelope Gomes da Costa, 23-09-1953 23-09-1953 8 6x9 película negativo p/b mulher c/ criança da sala
Bom

51 envelope Maria Emília e Mimi, 25-9-53 02-09-1953 16 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

52 envelope Família Costa, Espinho, 27-09-1953 27-09-1953 30 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

53 envelope Mimi (filho da Tá), 18-10-1953 18-10-1953 15 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

54 envelope Júquinha (filho da Mari), 8-11-1953 08-11-1953 14 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

55 envelope Natal, 25-12-53 25-12-1953 16 5,5x4,5 película negativo p/b grupo/família ?
Bom descolar

56 envelope Luso e Coimbra, 17-1-1954 07-01-1954 16 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

57 envelope Gomes da Costa, 21-2-1954 21-02-1954 42 5,5x4,5 película negativo p/b grupo/família ?, flores
Bom descolar

58 envelope 1954-02 2 6,5x9 vidro negativo p/b grupo
Bom

59 envelope Terça feira de Carnaval de 1954, 2 de Março 02-03-1954 16 5,5x4,5 película negativo p/b cortejo de carnaval nas ruas do Porto
Bom

60 envelope Quinta Agrária, Ruas? Da Teresinha 04-04-1954 14 5,5x4,5 película negativo p/b grupo na quinta
Bom

61 envelope Laboratório e Massarelos, 11-04-1954 11-04-1954 9 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

62 envelope 1954-05-12/13 31 5,5x4,5 película negativo p/b

Bom

63 envelope Foz do Douro, Agosto de 1954 1954-08 11 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

64 envelope 1954-08-1/15 16 5,5x4,5 película negativo p/b
Bom

Festas de Guimarães de 1953 (Agosto?), Igreja de 
S. Torcato

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

casal/família c/ criança na praia 
(vestidos)

gelatina e sais 
de prata

8- mulher/homem em casa s. joão da 
madeira, 2- de paisagem, 21- 
piquenique

gelatina e sais 
de prata

passeio ao rio em Águeda e na Cúria, 1 
no bairro Gomes da Costa

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

6 de mulher  e 10 de outra mulher, no 
Bairro Gomes da Costa

gelatina e sais 
de prata

16 de grupo/família na barraca da praia 
(vestidos) 14 de crianças brincar praia

gelatina e sais 
de prata

13 de bébé e crianças no jardim, 2 de 
grupo/família na igreja e casa

gelatina e sais 
de prata

9 de júquinha no jardim, 4 de Júquinha 
e outra criança  no jardim de casa

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

grupo/família em passeio p/ Luso, 
Portugal dos Pequenitos e Coimbra

gelatina e sais 
de prata

Reprodução do Baile de Carnaval no sábado gordo 
de 1954

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

8 retratos de mulher, 1 navio em 
Massarelos

Aveiro, Figueira, Fátima, Leiria e Coimbra, 12/13-
05-1954

gelatina e sais 
de prata

Excursão a Fátima c/ 2 camioneta 
+8aveiro + 2figueira +10fátima 
+4Batalha +2Leiria +3coimbra, das 
quais 15 s/ vistas sem pessoas

gelatina e sais 
de prata

criança e mulher na praia em fato de 
banho 3 s/ paisagem da praia

Senhora do Salto e Praia da Boa-Nova, 1-8/15-08-
954

gelatina e sais 
de prata

9 SSalto, 7 Praia BN, Leça das quais 4 
s/ paisagem da praia
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Inscrições, Legenda ou anotação na U.I. Data(s) Dimensão Suporte Âmbito e Conteúdo Conservação Notas

Formato Material Polaridade Cor

Nº de 
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U.I.  
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eraç
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nal
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Imagens
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de  
Tira
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Fotográfico

Estado 
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65 envelope Foz do Douro, 30/31 Agosto de 1954 31-08-1954 14 5,5x4,5 película negativo p/b mulheres/criança na praia
Bom

66 envelope Maria e D. Maria, 2-10-1954 02-10-1954 8 6x9 película negativo p/b
Bom 4 p/descolar

67 envelope Casa da Elisa, 7-1-1955 07-01-1955 8 6x9 película negativo p/b
Bom

68 envelope Tó - Nando/a ?, 27-2-1955 27-02-1955 8 5,5x4,5 película negativo p/b 4 de bébé (Tó) 4homem c/ bébé ao colo
Bom

69 envelope Milita, 13-3-1955 13-03-1955 8 6x9 película negativo p/b
Bom

70 envelope Experiências da máquina, 17-4-1955 17-04-1955 8 6x9 película negativo p/b

Bom

71 envelope A caminho de Fátima e Fátima, 13-5-1955 13-05-1955 37 6x9 película negativo p/b
Bom

72 envelope Filhos da Manuel Mou?ta, 22-5-1955 22-05-1955 8 6x9 película negativo p/b
Bom

73 envelope 23 6x9 película negativo p/b

Bom

74 envelope Foz, 15-8-955 15-08-1955 8 6x9 película negativo p/b

Bom

75 envelope Buçaquinho e Cortegaça 28-08-1955 28-08-1955 8 6x9 película negativo p/b
Bom

76 envelope Emilinha e família, 25-9-1955 25-09-1955 8 6x9 película negativo p/b
Bom

77 envelope Nosso casamento, 29-12-1955 29-12-1955 23 6x6 película negativo p/b
Bom

78 envelope 3 de Janeiro de 1956 [Lua de mel?] 03-01-1956 7 6x9 película negativo p/b 5 c/ paisagens + 2c/ noivos em Fátima?
Bom

79 envelope Comunhão da Sãozinha, 27-5-1956 27-05-1956 16 6x9 película negativo p/b
Bom

80 envelope A caminho de Favaios e quinta, 2-6-1956 02-06-1956 26 6x9 película negativo p/b

Bom

81 envelope Mindelo, Agosto de 1956 1956-08 8 6x9 película negativo p/b

Bom

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

mulheres no jardim do Bairro G. da 
Costa

gelatina e sais 
de prata

família/grupo reunida na sala junto 
árvore de Natal

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

3 mulher (Milita)+ 2 mulher + 3 
mulheres

gelatina e sais 
de prata

3 de automóvel + 2 de crianças no 
exterior, 3 casal no sofá : no bairro 
Gomes da Costa

gelatina e sais 
de prata

27 a caminho de fátima 
(figueira/batalha) 10 em Fátima

gelatina e sais 
de prata

5 rapazes c/ fato de comunhão + 3 
família

Buçaquinho e Cortegaça 12-06-55; Santa Luzia, 
junho 55

1955-06-12;      
1955-06

gelatina e sais 
de prata

6piquenique no Buçaquinho + 2praia de 
Cortegaça; 15 piquenique em santa 
luzia, das quais 3 vistas panorâmicas

gelatina e sais 
de prata

4 bébé na praia em fato de banho + 4 
família/grupo na praia em fato de banho

gelatina e sais 
de prata

3piquenique na mata do Buçaquinho + 
5praia de Cortegaça em fato de banho

gelatina e sais 
de prata

grupo/família no jardim e quintal/horta 
da casa c/ campo de milho

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

12Sãozinha em traje de comunhão + 
4Sãozinha com 2 rapazes

gelatina e sais 
de prata

1rolo: 18Acaminho de Favaios + 
4naquinta;                                      
2rolo: 8 na quinta (quase tudo 
paisagens)

gelatina e sais 
de prata

5 paisagens praia +2casal em fato de 
banho + 1 grupo em fato de banho
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ão 

Origi
nal

Quantida
de de  

Imagens

Qua
ntid
ade 
de  
Tira

s

Processo 
Fotográfico

Estado 
geral

Tratamentos a 
efectuar

82 envelope Verão 56 + Férias de outubro 1956 74 película negativo p/b

Bom

83 envelope Braga, 2-9-1956 02-09-1956 8 6x9 película negativo p/b 5 s/ vistas e paisagens 
Bom

84 envelope 1957-05; 1957-08 24 6x9 película negativo p/b

Bom

85 envelope Outubro de 1957, Favaios - Riba Tua - Pinhão 1957-10 49 6x9 película negativo p/b

Bom

86 envelope Natal de 1957-Mitucha + Dez 1957 [Mitucha] 25-12-1957 25 6x9 película negativo p/b 8+8+8+1 mitucha e mitucha c/ os pais
Bom

87 envelope Mitucha e Vila do Conde, 29-12-1957 29-12-1957 8 6x9 película negativo p/b
Bom

88 envelope Mitucha, janeiro e fevereiro de 1958 1958-01;     1958-02 15 6x9 película negativo p/b
Bom

89 envelope 16 6x9 película negativo p/b

Bom

90 envelope 1958-08 30 6x9 película negativo p/b

Bom

91 envelope Aniversário da Elisa, 22-1-1959 22-01-1959 7 6x9 película negativo p/b grupo à mesa + 
Bom

1956-08;          
 1956-10

8-6,5x11; 
66-6x9

gelatina e sais 
de prata

0rolo: 4paisagens montanha 
4mulher/casal;                        1rolo: 
24paisagens de montanha e mar/praia;  
                            2rolo: 7azulejos de 
conimbriga, 1 cidade c/ castelo, 1grupo 
junto a nora;                                        
3rolo: 8vistas de cidade/vila c/ rio;         
      4rolo: 8vistas de vinhedos e 
vindima;                                               
                                                            
           5rolo: 8paisagens de serra e rio; 
                                                            
   6rolo: 8 paisagens Douro? e 1grupo c/ 
carro

gelatina e sais 
de prata

Mitucha, 1as, Maio 57, Mitucha (2as) Praia de 
Mindelo, Mitucha, 3as, 3-ago-57

gelatina e sais 
de prata

8 de bébé (Mitucha); 8 de bébé c/ 
família na praia em fato de banho; 8 de 
bébé (Mitucha) 

gelatina e sais 
de prata

1rolo: 1família +8 s/ vindimas;               
                2rolo: 8 paisagens c/ 
trablhos rurais;                                     
      3rolo: 8 família+bebé no exterior;    
                                 4rolo: 7 
família+bebé no exterior, 1paisagem 
Douro;                                            
5rolo: 8 paisagens Riba Tua?;                
        6rolo: 6 paisagens Pinhão? +2bébé

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

4 de Mitucha + 4 vistas de Vila do 
Conde

gelatina e sais 
de prata

7 de Mitucha na cama + 8 Mitucha 
tomar banho, no pote, a brincar no 
jardim

Natal de 58 e Carnaval de 59 + S. Pedro da Cova, 
26-10-58

1958-12-25;    
1958-02-18; 
1958-10-26

gelatina e sais 
de prata

1rolo:3Mitucha c/ prendas de Natal 
+5Mitucha no Carnaval;                         
         2rolo: 3 paisagem S. Pcova 
c/lavadeiras +5Mitucha na beira rio;       
                         1solta c/ paisagem 
(não é destes rolos, parece Favaios)

1 solta c/ paisagem 
(não é destes rolos, 
parece Favaios)

Mitucha: Homem do Leme e casa, Angeiras Agosto 
1958

gelatina e sais 
de prata

8 praia e homem do leme + 6 na praia e 
em casa de fato banho e na banheira +8 
a brincar no jardim de casa +8 na praia 
de Angeiras?

gelatina e sais 
de prata
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92 envelope Comunhão do Mário?, 24-05-1959 24-05-1959 22 6x9 película negativo p/b
Bom

93 envelope Casa de S. Roque e Foz, 28-06-1959 1959-06-28;  9 6x9 película negativo p/b

Bom

94 envelope 23 6x9 película negativo p/b

Bom

95 envelope 38 6x9 película negativo p/b
Bom

96 envelope 21 6x9 película negativo p/b

Bom

97 envelope 46 6x9 película negativo p/b

Bom

98 envelope Foz e Molhe Norte, janeiro de 1961 1961-01 7 6x9 película negativo p/b
Bom

99 envelope 1961-06 8 6x9 película negativo p/b procissão
Bom

100 envelope 05-06-1961 10 6x9 película negativo p/b

Bom

101 1961-08 3 6x6 película negativo p/b grupo na praia em fato de banho
Bom

102 envelope 1961-09 8 6x9 película negativo p/b crianças em espinho, grijó e foz
Bom

103 envelope 18 6x9 película negativo p/b

Bom

104 envelope 9 6x9 película negativo p/b
Bom

105 envelope Agosto de 62 - Bicho e Taboa 1962-08 7 6x9 película negativo p/b família/grupo em paisagens
Bom

106 envelope Favaios férias de outubro de 62 1962-10 8 6x9 película negativo p/b 6 c/ paisagens
Bom

gelatina e sais 
de prata

11 família c/ Mário? +11 outros 
familiares/crianças

gelatina e sais 
de prata

5criança (Milita?) no jardim de casa a 
brincar + 4 criança+família no jardim do 
Passeio Alegre, na foz

Lavadores, Afurada e Foz, Agosto 1959 + Férias de 
1959

1959-08;  
1959-08?

gelatina e sais 
de prata

rolo1: 3 paisagens Lavadores, Afurada 
+2Milita na Foz +1Milita na CMPorto 
+2grupo numa casa;                             
 rolo2: 7paisagens+milita c/ ovelhas ;  
rolo3: 9paisagens                                  
   

Férias de 1959: Aviz, Fronteira, Coruche, Alcobaça, 
Nazaré e Aveiro + Mitucha - casa de S. roque, 
Dezembro de 1959

1959-08?; 
1959-12

gelatina e sais 
de prata

35férias + 3Mitucha nas escadas de 
casa

Abril e maio de 1960: Vila do Conde, Leça e Monte 
da Virgem + Vila do Conde e Comunhão do Aquiles, 
19-6-60 + Tó-Nando e Mitucha, Foz, Julho 1960

1960-04;           
     1960-06;      
     1960-07

gelatina e sais 
de prata

6Abril Maiofamília na praia e no monte; 
+7 Mitucha e família em Vila Conde e 
Mitucha e amigas no dia da comunhão 
do Aquiles +8Tó-Nando e Mitucha e 
amigos na praia em fato de banho

6 de ABr60 
estavam no env. 
1959-06-28

Agosto 60 - Foz - Homem do Leme; + Agosto60-Foz 
e Quinta da Conceição + setembro1960-Monte de S. 
Brás e Fonte do Carro e Natal

1960-08;           
        1960-09;   
             1960-
12-25

gelatina e sais 
de prata

15 Foz 1960grupos na praia + 10Foz na 
praia em que 2 s/ paisagem do mar 
+16família na Quinta da Conceição 
+3monte s brás+2 Natal

7 de ago60 
estavam no env 
jan61

gelatina e sais 
de prata

7Foz Jan 1961 em que 3 s/ paisagem do 
mar

Tradição do Mártir S. Sebastião em Matosinhos, 
Junho 1961

gelatina e sais 
de prata

Ponte da Arrábida + Quinta da Conceição e casa na 
Foz, 25-06-1961

gelatina e sais 
de prata

4Ponte da Arrábida c/ elevação do 
cimbre; + 4 quinta da Conceição +3casa 
na Foz

Negativos tirados na Foz em Agosto de 1961 pelo 
Armando Manuel Guerreiro

gelatina e sais 
de prata

Tuchinha, Fina e Florinda em Espinho, Grijó e Foz, 
setembro de 1961

gelatina e sais 
de prata

Póvoa de Varzim, 27 Julho 1961 + de outubro 
de1961 a janeiro de 62 - Leça e rio Douro

1961-07-27; 
1961-10;           
 1962-01

gelatina e sais 
de prata

9Póvoa na marginal e praia +9leça e rio 
Douro

Fevereiro 62-Casa da Foz e Leça +Domingo de 
Páscoa no Castêlo

1962-02; 
1962-04

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata
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107 envelope 27 6x9 película negativo p/b

Bom

108 envelope Praia e interiores de casa no Verão de 1963 1963-Verão 23 6x6 película negativo p/b
Bom

109 envelope 21-05-1964 6 6x9 película negativo p/b 3Tucha +2Florinda + 1 António
Bom

110 envelope M.Fari? E Tuchinha no Verão 64 1964-verão 8 6x9 película negativo p/b
Bom

111 envelope Férias de 1964 Favaios 1964-[verão?] 11 6x6 película negativo p/b
Bom

112 envelope 1964-[verão?] 11 película negativo p/b grupos e crinaças na praia
Bom

113 envelope Tuchinha, Florinda e Augusta - Candal 1964 1964-[verão?] 12 6x6 película negativo p/b
Bom

114 envelope Comunhão do Tó-Nando e Vila da Feira - 13-6-65 13-06-1965 6 6x9 película negativo p/b
Bom

115 envelope Praia - Verão 1965: Florinda e Tuchinha 1964-verão 5 6x9 película negativo p/b Crianças na praia
Bom

116 envelope Férias  de 1965: Coruche, Lisboa, etc 28 película negativo p/b
Bom

117 envelope Praia do leme - 1965 nós e a Fina 1965-[verão] 7 6x6 película negativo p/b grupo na praia em fato de banho
Bom

118 envelope Verão de 1965: Primas M. José e Fina 1965-[verão] 17 6x6 película negativo p/b
Bom

119 envelope 1966-06 8 6x9 película negativo p/b grupos de crianças
Bom

120 envelope Uma Primavera na rua Cerca do Porto, 352 ? 8 6x9 película negativo p/b árvores e jardim florido
Bom

121 envelope Negativos perdidos ? 10 6x9 película negativo p/b crinças na praia e no jardim

Bom

122 Diversos 30

Bom

Comunhão do Ernestinho e do Nocas 27-5-62; + 
Natal de 1962 (Castelô) +Marginal e comunhão do 
Luís 7-7-63;

1962-05-7;  
1962-12-25; 
1963-7-7

gelatina e sais 
de prata

12-Comunhão Ernestinho e Nocas + 6 
Natal +9-Marginal e comunhão do Luís

gelatina e sais 
de prata

11Praia + 12interiores de casa c/mulher 
e criança

1ª Comunhão da Tucha, Florinda e António - 21-06-
64

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

4 na praia e 4 de mulher com criança 
(Tuchinha) no jardim

gelatina e sais 
de prata

grupo + criança c/ animais (burro, cão, 
gatos e automóvel

Praia - 1964: Mª José  e Cª ; D. Marilia e filho, 
Paulinha

11-6x6;   
8-6x9 

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

4 s/ paisagens do rio Douro/ Porto e 
marginal

gelatina e sais 
de prata

3grupos na comunhão + 3 de criança 
em Vila da Feira

gelatina e sais 
de prata

1965-férias 
[verão]

12-6x6; 
16-6x9

gelatina e sais 
de prata

tb tem Coimbra, Portugal do Pequenitos, 
Batalha, 

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

grupo + individuais em na ponte D Luis, 
jardim do Morro, praia e fonte

Externato Particular da Foz, professoras: D Aida e D. 
Florinda - junho 1966

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

é possível identificar 
de onde são pelas 
roupas e 

11-6x9;     
2-6x4,5;     
 3-4,5x3,5; 
  14-6x9

4 crianças a brincar (6x9), 2 
mulher/Natalina? a colorir fotos(6x9), 5 
nulher Natalina e família (6x9), 
2mulher/Natalina? (6x4,5) 
2mulher/natalian? (4,5x3,5), 1 
homem(4,5x3,5) +14(6x9)
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123 envelope Reproduções ? 32 película negativo p/b

Bom

124 envelope ? 1 6x9 vidro negativo p/b retrato de busto
Bom

125 envelope Reprodução nossa viagem ??fins?? ? 2 9x12 vidro negativo p/b casal (Natalina e marido?) c/ automóvel
Bom 2 imagens/ 1vidro

126 Rua Nova - 1950-? [tubo/rolo Ilford] 1950 12 36mm película negativo p/b
Bom humedecer/planificar

127 caixa/rolo ? Casamento Mariazinha- 8-12-1951 -I 08-12-1951 30 36mm película negativo p/b
Bom

128 caixa/rolo ? Casamento Mariazinha- 8-12-1951 -II 08-12-1951 31 36mm película negativo p/b
Bom

129 caixa/rolo Natal1951 25-12-1951 25 36mm película negativo p/b
Bom

130 caixa/rolo L. Fevereiro 1952 1952-02 1 36mm película negativo p/b grupo no laboratório
Bom

131 caixa/rolo Laboratório fevereiro 1952 1952-02 9 36mm película negativo p/b Natalina e grupo no laboratório
Bom

132 caixa/rolo F??? Braga 9-11-1952 09-11-1952 12 36mm película negativo p/b criança +multidão estádio de Braga
Bom

133 L.[ar] S. Teresinha 22-11-1952 22-11-1952 16 36mm película negativo p/b
Bom

134 L.[ar] S. Teresinha 30-11-1952 30-11-1952 16 36mm película negativo p/b mulhers/grupos
Bom

135 G. da Costa- Dezembro 1952 1952-12 17 36mm película negativo p/b

Bom

136 [1952/3?] 28 36mm película negativo p/b

Bom

137 [1953?] 28 36mm película negativo p/b

Bom

138 [1953?] 20 36mm película negativo p/b

Bom

139 No Foto-Stand [tubo Kodak] 23 36mm película negativo p/b retratos de mulher (Natalina?)+ homem
Bom

2-9x12;    
1-8x10;    
10-6x9;      
7-6x4,5;    
3-3.5x4,5;  
 9-2,5x3,5  
 

gelatina e sais 
de prata

1-casal(9x12); 2-mulher Natalina?(9x12 
e 8x10); 1crianças escadas, 3retrato 
busto, 1 casal c/criança, 1casal, 1 grupo 
praia, 2grupo, 1 casal (6x9), grupo, 
retratos mulher Natalina? 2,5x3,5

Reprodução cunhada da Sr. Dª Maria das traseiras 
(Foto Beleza)

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

grupo no interior casa à mesa em festa 
aniversário?

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

mulheres + mulheres num mercado do 
peixe?

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata

criança no exterior da casa do Bairro G. 
da Costa + família/homem na sala

[tubo/rolo Gevaert´- há 2 papeis soltos "G.da Costa-
Janeiro 1953", "Páscoa de 1953-em casa da ??]

gelatina e sais 
de prata

criança c/ árvore de Natal? + família em 
casa (G. da Costa?)+ interiores da casa

há 2 papeis 
soltos "G.da 
Costa-Janeiro 
1953", "Páscoa 
de 1953-em casa 
da ??]

[tubo/rolo Kodak - há 2 papeis soltos "G.da Costa-
Janeiro 1953", "Páscoa de 1953-em casa da ??]

gelatina e sais 
de prata

criança + grupo no exterior da casa do 
Bairro G. da Costa? à janela ver 
procissão?

há 2 papeis 
soltos "G.da 
Costa-Janeiro 
1953", "Páscoa 
de 1953-em casa 
da ??]

[rolo Ilford - há 2 papeis soltos "G.da Costa-Janeiro 
1953", "Páscoa de 1953-em casa da ??]

gelatina e sais 
de prata

grupo no interior casa à mesa e no 
exterior da casa 

há 2 papeis 
soltos "G.da 
Costa-Janeiro 
1953", "Páscoa 
de 1953-em casa 
da ??]

gelatina e sais 
de prata
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140 [tubo metálico/rolo Gevaert] 18 36mm película negativo p/b
Bom

141 [tubo metálico/rolo Gevaert microgran] 9 36mm película negativo p/b Natalina? + natalina no laboratório
Bom

142 [tubo Kodak] 5 36mm película negativo p/b Natalina? + natalina no laboratório
Bom

gelatina e sais 
de prata

retratos de mulher (Natalina?)+ homem 
+ mulher no laboratório

gelatina e sais 
de prata

gelatina e sais 
de prata
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