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Tipo de título

Atribuído

Título

Casamento de Lurdes Rosa Mendes Dias e Manuel Dias Machado

Datas de produção

1976 - 1976

Dimensão e suporte

24x18cm - Digital de original

Entidade detentora

Arquivo Municipal de Vidigueira

Fonte imediata de aquisição ou
transferência
Âmbito e conteúdo

Empréstimo para reprodução - Cedida por Maria Justina Rosa Mendes

Cota descritiva

Fotografia de grupo captada à entrada do Tribunal de Beja, onde estava instalada a Conservatória do
Registo Civil e Predial, onde foi efectuado o casamento de Lurdes Rosa Mendes Dias e Manuel Dias
Machado no ano de 1976. Do lado esquerdo, o primeiro homem, na fila da frente, é António Nascimento,
seguido de Rosete Nascimento (de Ervidel), estando atrás desta, Alcino Horta (de Santana de Cambas,
terra do noivo) e, ao lado deste, José Nascimento. Na última fila, acima destes, está David. Ao lado da
primeira criança, na fila da frente, está o padrinho do noivo, de nome Meireles. A criança referida trata-se
de Maria da Graça Carapinha Ganço, seguida da também pequena Carolina Campos Campaniço e da
irmã do noivo, Joaquina Campos. À frente dos noivos podem ver-se outras crianças, nomeadamente,
Maria João Garcia (do lado esquerdo da noiva), António Campos Campaniço (do lado direito da noiva),
Tiago Alhinha Serrano (“Sorumenho”) e, um pouco mais crescidos, Francisco José Dias e Elsa Montes.
Na última fila, do lado esquerdo, entre várias pessoas cujos nomes se desconhecem, está Armanda Rosa
Mendes (tia da noiva, irmã de sua mãe). Junto ao pilar central, atrás, pode ver-se Zelinda Fernandes e
Francisco Charneca, Maria da Dores Rosa Mendes (tia da noiva) e a irmã Justina Rosa Mendes (mãe da
noiva), podendo ver-se à frente destas, o casal Ilda Maria Carapinha Rato Garcia e José do Nascimento
Oliveira Garcia. Ao lado do noivo podemos ver outra sua irmã, designadamente Antónia Campos, estando
acima dela o seu marido Carlos Correia. Ao lado deste, por sua vez, está António Campos, podendo verse logo à sua frente, na outra fila, usando óculos escuros, Maria José Guerreiro Pinto Alhinha Serrano
(mãe de Tiago Serrano) e à frente desta, Lúcia Dias e Bárbara Dias Montes. Na última fila, do lado direito,
podemos ver João de Castro Mendes (tio de Luís Filipe Castro Mendes, ministro da cultura), estando à
sua frente, Fernanda Gonçalves e Manuel Gonçalves. No verso, no canto inferior direito, encontramos
carimbo do fotógrafo onde se pode ler: “Foto Star - Rua da Liberdade - Beja”.
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