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Novembro no ABM... 

 

 

Coleção de jornais antigos online 

O ABM inicia o processo de disponibilização online, através da plataforma PRISMA, da sua 

coleção de jornais antigos. São agora divulgados os títulos Academia: órgão dos estudantes do 

Lyceu do Funchal, de 04-10-1910 a 16-03-1911 e O académico: orgão da Associação 

Académica Funchalense,  de 01-12-1884 a 15-02-1885. Tratam-se de 14 pdfs pesquisáveis. 

No próximo mês divulgaremos os seguintes títulos: O Agricultor Micaelense e Alma Nova. 

Refira-se, ainda, que, em paralelo, continuamos a disponibilizar o Diário de Notícias (anos de 

1990 a 1993). 
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Arquivo fotográfico de Francisco João Barreto 

disponível na Plataforma Archeevo 

O ABM apresenta ao público o arquivo fotográfico de Francisco João Barreto, constituído por 

38 negativos em suporte de vidro e organizado nas temáticas "Paisagens", "Arquitetura Civil" e 

"Retratos". As imagens podem ser consultadas na plataforma Archeevo. 

Francisco João Barreto nasceu no Funchal em 1877 e notabilizou-se como fotógrafo amador. 

Foi médico de profissão, formado na Escola Médico-Cirúrgica do Funchal, tendo exercido a sua 

atividade na freguesia da Fajã da Ovelha, concelho da Calheta, como médico municipal e 

delegado de saúde do mesmo concelho. 

 

Para os mais pequenos...  

Hora do Conto – Edição Especial Comemorações Pão por Deus 

No dia 4 de novembro, às 11:00, não perca a hora do conto especial com a atuação do grupo 

Cantigas de Cá de Dentro, da Associação Musical e Cultural Xarabanda. 

Relembramos que a atividade "Hora do Conto" decorre todos os sábados, na Sala 

Infantojuvenil. Histórias e atividades para crianças até aos 12 anos.  

Consulte o calendário trimestral outubro-dezembro da Sala Infantojuvenil 
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ABM informa...  

 

 

Fotografias em Destaque e novas imagens do fundo “Perestrellos Photographos” 

Na rubrica "Fotografias em Destaque" disponibilizamos, na primeira quinzena de novembro, a 

temática “Acontecimentos”. A partir do dia 15 estará disponível uma seleção fotográfica 

dedicada ao tema “Casas Comerciais". Também facultaremos um novo lote de 312 imagens do 

fundo “Perestrellos Photographos”, dizendo respeito à temática ”Primeira visita da imagem de 

Nossa Senhora de Fátima à Madeira – 1948”. 

 

Acondicionamento e conservação 

do acervo fotográfico 

O ABM tem vindo a implementar um 

programa de conservação do 

valiosíssimo acervo fotográfico do 

"Photographia-Museu Vicentes". A 

preparação de tal projeto incluiu a 

formação dos técnicos, bem como um 

levantamento e posterior aquisição 

dos materiais necessários ao 

acondicionamento e aos tratamentos de conservação. O tratamento das espécies fotográficas 

compreende a limpeza, a estabilização de áreas mais frágeis e o acondicionamento. Os 

trabalhos tiveram início no mês de junho, tendo sido já objeto de conservação curativa cerca de 
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1600 negativos. Trata-se de um trabalho intenso e estruturado de preservação que levará 

muitos anos. 

Novos registos paroquiais online 

Foram recentemente colocadas on line imagens de registos paroquiais de batismos, 

casamentos e óbitos das freguesias da Fajã da Ovelha (20.587 imagens), de Gaula (20.587) e 

de Santa Cruz (41.484). Seguir-se-ão as paróquias do Jardim do Mar, Paul do Mar, Ponta do 

Pargo e Prazeres. 

Consulte a plataforma Archeevo. 

Exposição “Um príncipe explorador: Alberto I do Mónaco à descoberta da Madeira” 

O ABM colaborou com o Museu de História Natural, o Arquivo e Biblioteca do Palácio do 

Mónaco e o Museu Oceanográfico do Mónaco na referida exposição, cedendo bibliografia e 

imagens do seu acervo. Paralelamente, e a pedido expresso do Diretor do referido arquivo, a 

arquivista Maria da Cunha Paredes prestou apoio na preparação dos materiais da exposição e 

assistiu S.A.S o Príncipe Alberto II do Mónaco e sua comitiva na deslocação que efetuaram à 

Madeira para inauguração da mesma. A exposição está patente no Museu de História Natural 

do Funchal até ao próximo dia 7 de janeiro de 2018. Em agradecimento, foram ofertadas ao 

ABM diversas publicações das referidas instituições monegascas, em particular uma bonita 

biografia de Alberto I do Mónaco, edições de 1951 e 1966 da sua obra autobiográfica La 

carrière d’un navigateur, cujo capítulo V descreve uma memorável expedição às ilhas 

Desertas, e ainda 7 volumes dos relatórios Résultats des campagnes scientifiques accomplies 

sur son yacht. 

Incorporações e oferta de livros (outubro) 

• Externato Lisbonense do Funchal 

Total de 8 u.i. (caixas plásticas) contendo documentos relativos à gestão deste 

estabelecimento de ensino privado, bem como material multimédia referente a atividades 

educativas e eventos desenvolvidos. Entrada em 17-10-2017. Doação por formalizar. 

• Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

Total de 209 u.i. contendo documentação acumulada procedente da ex-Direção Regional do 

Planeamento e Finanças. Incorporação em 23 e 24-10-2017. Por formalizar. 

• Monografias ofertadas pela Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora da 

Vitória, pela Câmara Municipal de Cascais e pelo Museu de História Natural do Funchal. 

Total de 10 espécies bibliográficas. 

• Monografias ofertadas por Élia Maria Abreu de Sousa e Danilo José Fernandes 

Total de 3 espécies bibliográficas. 

• Publicações periódicas ofertadas por Élia Maria Abreu de Sousa 

4 livros encadernados. 

• Biblioteca Nelson Veríssimo 

654 espécies bibliográficas doadas pelo professor Nelson Veríssimo. Por formalizar. 
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Em breve...  

No mês de dezembro será assinado o contrato de depósito que formaliza a entrada do acervo 

de Horácio Bento Gouveia. Na mesma data abre ao público a exposição “O Natal / a  Festa nas 

Crónicas de Horácio Bento Gouveia”. 
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