Na segunda metade do séc. XIX a fotografia fixa e
documenta a memória da cidade, através de vistas,
ruas, praças e monumentos.
O Fundo Antigo do Arquivo Municipal de Lisboa
| Fotográfico de que é representativa a exposição
lisboa uma grande surpresa reúne essa intenção
numa abordagem sistematizada e desenvolvida ao
longo de dez anos (1898-1908).
Os autores, anónimos durante cerca de um século
apesar das diversas pesquisas realizadas, são
atualmente conhecidos e apresentados nesta
exposição. Trata-se de José Candido d’Assumpção e
Souza (1856-1923) e de Arthur Júlio Machado (18671947), ambos desenhadores na Câmara Municipal
de Lisboa, cuja proposta para fotografar os prédios
da cidade foi encontrada num requerimento de
20 de Julho de 1898, no decurso de um trabalho
de investigação, que permitiu aferir a autoria dos
negativos e compreender o contexto de produção.
Às provas da época já existentes no Arquivo
Fotográfico, veio juntar-se outro volumoso

conjunto, proveniente do Museu de Lisboa, provas
coladas em fichas mecanográficas, que associam
as imagens à informação do local, ao nome do
proprietário e ao valor matricial do prédio.
Há uma intenção clara de inventariar, mapear,
cartografar e fotografar no levantamento prédio
a prédio, assim como noutros registos a decorrer
na cidade da época, discutidos e apoiados pela
Câmara, acompanhando as tendências europeias
de modernização da cidade.
Mas o foco da objetiva, não se fica pelo
mapeamento urbano. Os vendedores, os
transeuntes e as crianças acrescentam outras
abordagens que trazem até nós uma cidade viva,
onde se podem identificar as ruas, os monumentos
e as praças, mas também os ofícios, o comércio, a
cultura, a vivência da cidade.
A exposição lisboa uma grande surpresa é
acompanhada por um catálogo onde se apresenta
parte deste fundo documental e que será lançado
durante o período da exposição.
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