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Outubro no ABM... 

 

 

Exposição fotográfica “Imagens de uma Imagem: Nossa Senhora de Fátima na Madeira 

em 1948” abre ao público a 13 de outubro, no ABM 

 

A mostra fotográfica dedicada a este 

momento de grande relevância 

histórica, social e  emocional abre ao 

público no dia 13 de outubro, no átrio 

do ABM. Todas as imagens 

apresentadas integram o fundo 

Perestrellos Photographos, do espólio 

do Photographia-Museu Vicentes, 

agora depositado no ABM. Os textos 

evidenciam as reportagens 

jornalísticas então publicadas no 

Diário de Notícias do Funchal. A exposição “Imagens de uma Imagem: Nossa Senhora de 

Fátima na Madeira em 1948” abre ao público no aniversário do último dia da aparição de 

Nossa Senhora aos pastorinhos, em Fátima e ficará parente até 15 de novembro. 

http://abm.madeira.gov.pt/pt/inicio/


“A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, de 7 a 10 de Abril de 1948, 

despertou na população um grande entusiasmo, e transformou a Ilha da Madeira, nesses dias, 

num espaço de fé e de devoção à Virgem. Em todos os concelhos, freguesias e sítios, sempre 

que passava, multidões esperavam para aclamá-la. Num momento de grande significado 

coletivo, entidades religiosas e oficiais, associações, empresas e indivíduos, todos se 

entregaram completamente à receção da imagem de Nossa Senhora, num ato de veneração 

total que nunca acontecera na ilha”.  

Consulte o desdobrável da exposição  

 

Mostra documental divulga acervo 

da "Escolinha Alemã do Funchal" 

A mostra documental sobre o acervo 

da "Escolinha Alemã do Funchal" 

destina-se a divulgar uma instituição 

de ensino particular do Funchal que, 

entre 1928 e 1977, ofereceu aos 

alunos uma metodologia de ensino 

inovadora e diferenciada. Pode ser 

visitada na Sala de Leitura do Arquivo 

até ao final de dezembro. A Escola 

teve três diretoras: Elisabeth Bahr, 

Marlen Lange e Sara Portugal. Para as crianças alemãs, o programa era o mesmo que se 

usava nas escolas da Alemanha: alemão, gramática, aritmética, geografia, história, ciências, 

inglês, francês, desenho, canto, trabalhos manuais e ginástica; para as crianças portuguesas, o 

programa era o adotado nas escolas primárias do país, sendo ensinadas por uma professora 

portuguesa diplomada. Contudo, conjuntamente com as crianças alemãs, aprendiam: alemão, 

inglês, francês, trabalhos manuais e ginástica.  

O arquivo está, disponível para consulta (inventário n. 126), possui documentação referente às 

funções de suporte e gestão da instituição, reunidas nas secções de Expediente e Recursos 

Humanos, Financeiros e Patrimoniais. No entanto, destacam-se os documentos da secção de 

Alunos, a secção mais vasta do fundo, que espelham as atividades escolares desenvolvidas, a 

participação dos alunos e o material pedagógico utilizado. Existe ainda um conjunto 

bibliográfico composto por 77 monografias em vários idiomas. 

 

Para os mais pequenos...  

Hora do Conto 

Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. Histórias e atividades para crianças até 

aos 12 anos.  

Consulte o calendário trimestral outubro-dezembro da Sala Infantojuvenil 

 

https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/desdobravel_net_expnsfatima2017
http://abm.madeira.gov.pt/idd/126A
https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/2017_out_nov_dez_calendario


 

ABM informa...   

Carteira de ações do serviço educativo 2017/2018 

O Serviço Educativo do ABM disponibiliza, anualmente, um conjunto de atividades destinadas 

às escolas de todos os ciclos da Região. Além das visitas orientadas, cadernos e maletas 

pedagógicas possibilitamos o empréstimo de materiais e a lista de formações disponíveis. 

Consulte o caderno e conheça as propostas para este ano letivo  

Trinta monografias disponíveis online 

Na sequência do processo de divulgação mais ampla do acervo do ABM disponibilizamos um 

conjunto de 30 monografias respeitantes maioritariamente ao arquipélago da Madeira. 

 

 

Fotografias em destaque e fundo 

“Perestrellos Photographos" 

No mês de setembro a 

rubrica "Fotografias em Destaque", 

apresenta duas temáticas: na primeira 

quinzena divulgaremos um conjunto 

de fotografias subordinadas ao tema 

“Cais” e a partir do dia 15, 

disponibilizaremos imagens dedicadas 

ao porto do Funchal. Daremos 

também continuidade à divulgação do 

fundo “Perestrellos Photographos” 

(PER)", facultando uma seleção de 

mais 350 imagens. 

Novos registos paroquiais online 

Informamos que acabamos de disponibilizar os registos de casamento, baptismo e óbito das 

paróquias da Sé (total de 71.190 imagens) e da paróquia de São Martinho (total de 26.035 

imagens). Consulte a plataforma Archeevo 

 

https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/carteiradea__oesseec.pptx
http://biblioteca.abm.madeira.gov.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aNB__T%3a_Q%3am_EQ%3aT_D%3aT____OB%3a*_QT%3aURL__T%3a_Q%3aHTTP%3a%2f%2fBIBLIOTECA.ABM.MADEIRA.GOV.PT%2f_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A
http://biblioteca.abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=32144&DDB=#.WagkC61OpsY
http://biblioteca.abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=32144&DDB=#.WagkC61OpsY
http://abm.madeira.gov.pt/pt/fotografias-em-destaque/
http://abm.madeira.gov.pt/plataforma%20Archeevo.
http://abm.madeira.gov.pt/plataforma%20Archeevo.
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=72115&ht=perestrellos
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=480916&ht
http://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/dossierperjunho2017_v2


 

No mês de setembro deram entrada: 

• Depósito Legal 

Entrada de 5 caixotes, contendo um total de 733 espécies bibliográficas. 

• Monografias ofertadas por Graça Reis e Odete Souto 

Total de 12 espécies bibliográficas. 

• Monografias ofertadas pelo Musée Océanographique de Monaco. 

Total de 7 espécies bibliográficas. 

• Material Não livro ofertado pelo Maestro Victor Costa e o Musée Océanographique de 

Monaco. 10 cartas geográficas, 2 CD’s e 1 Disco Vinil. 

• Depósito do arquivo e biblioteca de Horácio Bento Gouveia. Depositante: Dra. Maria Fátima 

Madureira de Ornelas de Gouveia Soares. Seis caixas de documentos de arquivo e 512 

espécies bibliográficas. 

• Cartório Notarial Privativo do Governo Regional. Processos relativos aos contratos e 

expropriações. 53 unidades de instalação. 

• Tribunal da Comarca da Madeira. Processos judiciais procedentes do Tribunal Judicial do 

Funchal e do Tribunal Judicial de Santa Cruz. séc. XX. 131 caixas.  

• João Freitas Martins,S.A. Genealogias datilografadas de famílias dos Açores. Século XX. 5 

unidades de instalação. 

• Doação do Professor Nelson Veríssimo. Manuscrito intitulado "Noticia das cousas da Ilha da 

Madeira desde o seo segundo descubrimento pelo Zargo". [séc. XIX]. 

 

 

  

 


