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  Fachada principal da capela do Espírito Santo; observam-se várias 
pessoas junto à escadaria e, na torre, uma bandeira da monarquia 
e dois homens. Foto Joaquim Augusto de Sousa, anterior a 1905, 
negativo em vidro, MFM-AV, em depósito no ABM, JAS/177.

  Vista da vila da Ponta do Sol. Foto Vicentes, anterior a 1964, 
película, MFM-AV, em depósito no ABM, VIC/777.

  Cais da vila da Ponta do Sol; observam-se o caminho de ligação 
à vila e, na praia, uma embarcação à vela e várias canoas. Foto 
Perestrellos, data não identificada, negativo em vidro, MFM-AV, 
em depósito no ABM, PER/127.
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Explica Gaspar Frutuoso, no Livro Segundo das 
Saudades da Terra, o batismo da Ponta do Sol: 
no reconhecimento que fez de parte da costa da 

Madeira, João Gonçalves Zarco chegou «até uma ponta, 
que se faz abaixo uma légua, que entra muito no mar, e, 
porque na rocha, que está sobre a ponta, se enxerga de 
longe e se vê claro uma veia redonda na mesma rocha 
com uns raios que parece Sol, deu-lhe nome o capitão a 
Ponta do Sol, onde também traçou uma vila, que depois 
se fundou» (ed. 1968, Ponta Delgada).

 A elevação do lugar da Ponta do Sol a vila, por D. 
Manuel I, deu-se a 2 de dezembro de 1501, e veio 
consagrar a fertilidade deste território – no que toca 
à produção de cana sacarina e seus derivados –, e 
reconhecer o aumento populacional e a distância em 
relação ao Funchal. O espaço jurisdicional do município 
da Ponta do Sol, tal qual chega à atualidade, ficou 
definitivamente fixado em 1914, sendo constituído 
assim pelas freguesias da Ponta do Sol, dos Canhas e da 
Madalena do Mar.

 Esta exposição, a sexta gizada no âmbito do projeto 
Imagens e Memória dos concelhos da Madeira – e 
desta feita sobre a Ponta do Sol –, pretende dar a ver 
aspetos vários desta parcela das “Costas de Baixo” ou 
das “Partes do Fundo” (ou seja, o sudoeste da Ilha da 
Madeira).

 As imagens – fotografias e dois bilhetes-postais – 
divulgadas pertencem à Coleção Fotográfica e à Coleção 
do Bilhete-Postal Ilustrado do Arquivo e Biblioteca 
da Madeira, e ao acervo do Museu de Fotografia da 
Madeira – Atelier Vicente’s, depositado na mesma 
instituição. Datam de um período de cerca de um século 
– da segunda metade de Oitocentos até o ano de 1975. 
Freguesia a freguesia, mostram: panorâmicas; paisagens 
costeiras e rurais, vistas de núcleos urbanos; igrejas e 
capelas; o cais da Ponta do Sol (obra emblemática, de 
meados do século XIX); praias e embarcações; túneis, 
estradas, arruamentos, automóveis, carros de bois; 
solares, casas de colmo, palheiros, moinhos e outros 
edifícios; ruínas; chaminés e sineiras; manifestações 
de cultura popular – arraiais, tosquias. No final, temos 
registos visuais da visita da Imagem de Nossa Senhora 
de Fátima em 1948, acontecimento relevante no plano 
religioso e social.

  Ovelhas para as tosquias, no Paul da Serra; observam-se várias 
pessoas, entre as quais se destacam pastores com as suas varas. 
Foto Figueiras, posterior a 1930, negativo em vidro, MFM-AV, em 
depósito no ABM, PHF/73.

  Estrada regional entre os Canhas e o Arco da Calheta, atravessando 
a ribeira da Madalena. Foto Perestrellos, anterior a 1940, prova 
fotográfica, ABM, ENP, pt. 24, n.º 123.

  Panorâmica da freguesia da Madalena do Mar. Foto Figueiras, 
posterior a 1930, negativo em vidro, MFM-AV, em depósito no ABM, 
PHF/63.
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