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Junho no ABM...

Catálogo de fotografia divulga património da cidade do Funchal

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira
(ABM) assinala o Dia Internacional dos Arquivos com o
lançamento, no dia 9 de junho, às 17h00, no seu
auditório, de uma publicação dedicada à divulgação de
358 imagens antigas do Funchal urbano e que constitui
um documento significativo para a valorização do
património da nossa cidade. As fotografias, captadas
desde a segunda metade de Oitocentos, oferecem um
memorável percurso histórico pela urbe funchalense,
pois retratam interessantes perspetivas da paisagem,
dos espaços urbanos e edifícios. As imagens em apreço
foram escrupulosamente catalogadas por Jorge
Valdemar Guerra, que acrescentou informações
respeitantes às profundas remodelações urbanas
levadas a efeito no Funchal, bem como referências a
toponímia ou a acontecimentos da época. As fotografias
fazem parte de um conjunto inicialmente reunido por
António Aragão e que foram adquiridas pelo então Arquivo Distrital nas extintas casas
fotográficas Vicentes e Perestrelos, embora também se incluam outras aquisições posteriores.

Esta publicação dá continuidade à Série Coleção Iconográfica da revista Arquivo Histórico da
Madeira, cujo primeiro volume foi publicado em 2013, com o intuito de divulgar o precioso
acervo fotográfico que o Arquivo Regional detém à sua guarda. A apresentação da obra estará
a cargo do Dr. Emanuel Gaspar.

Assinatura de protocolo de cooperação com Empresa Diário de Notícias
O ABM assina no dia 19 junho, pelas 17h00, um protocolo de cooperação com a Empresa
Diário de Notícias (EDN), que visa a cedência e utilização das imagens da coleção Diário de
Notícias (DN), bem como o depósito do seu arquivo fotográfico e outras espécies documentais
de valor informativo relevante. Com este protocolo, o ABM receberá um exemplar em pdf das
edições diárias impressas do Diário de Notícias e poderá disponibilizar na sua página Web as
imagens do DN anteriores ao ano de 2000. Em contrapartida a EDN receberá uma cópia digital
do histórico deste jornal. Por outro lado, a EDN deposita o seu arquivo fotográfico com cerca
de 350 mil negativos e provas fotográficas, na condição de o Arquivo o conservar, tratar e
divulgar.

Mostra documental e inventário do arquivo
da Câmara Municipal da Ponta do Sol
A partir do dia 1 de junho e até 31 de agosto
estará disponível na sala de leitura do Arquivo,
no piso 2, a mostra documental dedicada ao
arquivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol.
O espólio, já disponível à consulta, reúne
documentação produzida pela administração
camarária entre 1595 e 1998, destacando-se as séries de atas, de correspondência recebida e
expedida, os registos de licenciamento de atividades económicas, os processos de
recenseamento militar ou a extensa série de obras públicas, entre muitas outras tipologias
documentais. Encerra ainda um subfundo referente à extinta Associação de Bombeiros
Municipais da Ponta do Sol. Consulte o inventário elaborado pelo arquivista João Nuno
Perestrelo.

Para os mais pequenos...

Comemoração do Dia Mundial da Criança
Sábado - 3 junho - 11h00
Hora do Conto especial com a história O rapaz que tinha
medo, de Mathilde Stein e Mies Van Hout, dinamizada pelo
Gymboree Funchal.
Entrada Livre.

Hora do Conto
Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. Histórias e atividades para crianças até
aos 12 anos.
Consulte o calendário trimestral da Sala Infantojuvenil – de abril a junho de 2017.

Ateliê
Não é uma caixa │ 27 e 28 de junho│terça e quarta-feira
Com base no livro Não é uma caixa, de Antoinette Portis (Bestseller
do New York Times e Publishers Weekly), vamos demonstrar as
potencialidades que uma pequena caixa pode ter.
Dia 27 —dos 4 aos 7 anos - das 10h às 12h ou das 14h às 16h.
Dia 28 — dos 8 aos 12 anos - das 10h às 12h ou das 14h às 16h.
Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil.
Destinado a leitores com cartão. Mediante inscrição prévia a partir de 09 de junho.

ABM informa...
Participação em Seminário de doutoramento da UMa
A convite da Universidade da Madeira (UMa), o arquivista Nuno Mota apresentou, no passado
dia 15 de maio, uma comunicação no âmbito do 2.º Seminário formativo do programa de
Doutoramento Ilhas Atlânticas. A exposição incidiu sobre os arquivos madeirenses na
perspetiva da sua relação com a temática das ilhas no espaço atlântico, com um enfoque
preferencial no fundo da Câmara Municipal do Funchal.

ABM em mesa redonda no MASF
No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, o ABM esteve representado
na mesa redonda organizada pelo Museu de Arte Sacra do Funchal, a 22 de maio último. Sob
o tema Da importância do controlo integrado de pragas, a conservadora-restauradora Dina
Noite partilhou experiências e conhecimentos de projetos levados a cabo pelo Serviço de
Preservação, Conservação e Restauro.

Fundo “Photographia Vicente” (VIC) online – página Web e rubrica “Fotografias em
Destaque”
Este mês de junho continuamos a facultar uma seleção de 214 imagens de negativos em
suporte de vidro, quase todas do processo fotográfico de colódio, do fundo “Photographia
Vicente” (VIC), respeitantes às seguintes temáticas: património artístico, recursos hídricos,
transportes, edifício da Junta Geral do Distrito do Funchal (Palácio do Governo) e, ainda, de
retratos de exterior. As fotografias podem ser consultadas na plataforma Archeevo.
Na rubrica "Fotografias em Destaque" da página web do ABM, no dia 01 de junho,
apresentamos a segunda parte das fotografias referentes à visita da imagem de Nossa
Senhora de Fátima à Ilha da Madeira, no ano de 1948, ao lado este da Ilha e Funchal, onde se
realizou a procissão das velas. Já no dia 19 daremos destaque a algumas imagens das ribeiras
e transportes.

Incorporações e oferta de livros
A 27 de abril último deu entrada:
• Tribunal Judicial da Comarca da Madeira
Total de 67 caixas contendo processos judiciais do extinto Tribunal Judicial da Comarca de
Santa Cruz.
No mês de maio deram entrada:
• Serviço de Finanças da Calheta
Total de 196 livros de registo de matrizes rústicas e urbanas dos anos de 1947 a 2008.
• Publicações periódicas e monografias ofertadas por Agostinho Vasconcelos e Graça Reis.
Total de 57 espécie bibliográficas.
• Publicações periódicas e monografias ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo, Câmara Municipal do Funchal, Artemrede, Açormedia, S.A., Junta de
Freguesia de Gaula e Singular Plural, Arte & Comunicação.
Total de 58 espécies bibliográficas.
• Depósito Legal
Entrada de 10 caixotes, contendo um total de 2116 espécies bibliográficas.

Em breve...
Formação em Gestão e Organização de Arquivos pelo ABM
Durante o mês de julho, o ABM disponibilizará uma atividade formativa em Gestão e
Organização de Arquivos orientada pelo arquivista João Nuno Perestrelo. Encontra-se em
processo de validação pela Direção Regional de Educação.

Ateliês
Vazio │04 e 05 de julho│terça e quarta-feira. Mediante inscrição prévia a partir de 17 de junho.
As preocupações do Billy │11 e 12 de julho│terça e quarta-feira. Mediante inscrição prévia a
partir de 24 de junho.
Mais informações no Calendário de Atividades da Sala Infantojuvenil.

