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PT/AMMRA/ZG-FM/A-B/000003 - Moura - Central Eléctrica e Igreja de S. Francisco

Nível de descrição

D

Código de referência

PT/AMMRA/ZG-FM/A-B/000003

Tipo de título

Formal

Título

Moura - Central Eléctrica e Igreja de S. Francisco

Datas de produção

1936 - 1936

Dimensão e suporte

1 Fotografia (positivo;p/b;178mmx287mm) - Papel

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Moura

Âmbito e conteúdo

Fotografia de Segundo Zambrano Gomez, que retrata a recém-inaugurada (à data da foto) Central Elétrica
de Moura, tendo por fundo a igreja de São Francisco, construída em meados do século XVI. Trata-se de
uma das muitas fotografias tirada por Zambrano Gomez, e que hoje integram o espólio do Arquivo
Municipal de Moura.
Segundo Zambrano Gomez, filho de António Zambrano e Antónia Gomez, nasceu em Oliva de La
Frontera, província de Badajoz, a 24 de março de 1883.
Depois de ter trabalhado em Lisboa onde realizou a primeira encomenda para a Câmara de Moura,
estabeleceu-se em Moura, no n.º 45 da Rua de Arouche, e posteriormente na rua Santana e Costa n.º 39.
Sendo raras as encomendas, vivia essencialmente da fotografia tipo passe. Para além do valioso trabalho
que realizou para a Câmara de Moura, de que chegou até nós a coleção aqui divulgada, terá efetuado um
trabalho esporádico para o Ministério do Interior, aquando da queda de um avião alemão nas imediações
de Amareleja, em plena 2ª Guerra Mundial.
Ainda que de forma fortuita, terá também fotografado em Serpa, Barrancos e Lagos, pois existem
referências a trabalhos de sua autoria nestas localidades.
Das mais de duas décadas que viveu em Moura, ficou-nos um conjunto ímpar de fotografias e postais,
que retrata de forma exemplar a vila e concelho dos anos 30 e 40 do século XX, com os seus
monumentos e o seu quotidiano muito próprio, que muitos ainda recordam com saudade quando
visualizam as imagens agora divulgadas pelo Arquivo Municipal.

Cota descritiva

ZG-FM/A/B/d000003/cx001

Idioma e escrita

Português

Nº visualizações

1364
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