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Fevereiro no ABM... 

 

Mostra documental destaca fotografias da Madeira da coleção de Luís Forjaz 
Trigueiros 
 
A partir de 1 de fevereiro estará patente no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira 
(ABM) uma pequena mostra documental de fotografias da ilha, provenientes da coleção de 
Luís Forjaz Trigueiros. Esta coleção, adquirida ao engenheiro António Miguel Trigueiros, em 
2016, é composta por dois núcleos documentais: 53 fotografias da Madeira da autoria do 
fotógrafo Joaquim Augusto de Sousa (1853-1905); e um conjunto de 57 cartas manuscritas de 
Luís Vieira de Castro (1898-1954). Do primeiro núcleo, foram selecionadas 16 fotografias da 
Madeira, que poderão ser vistas até final de abril, na Sala de Leitura do Arquivo e Reservados. 

http://abm.madeira.gov.pt/?email_id=58&user_id=10835&urlpassed=aHR0cDovL2FibS5tYWRlaXJhLmdvdi5wdC9wdC9pbmljaW8v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

 

Panorâmica do lugar da Ponta do Pargo, a partir da estação semafórica, freguesia da Ponta do 
Pargo, concelho da Calheta. [post. 1874 / ant. 1905]. 

 

ABM recebe biblioteca do Professor Nelson Veríssimo 
 
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) 
recebeu, por doação, uma parte da biblioteca pessoal do 
Professor Doutor Nelson Veríssimo. A incorporação integra um 
total de 48 caixas, nas quais se incluem 655 espécies 
bibliográficas (440 monografias; 45 publicações periódicas; 17 
espécies de material não livro).  
A biblioteca do historiador e professor universitário reúne, na 
sua maioria, publicações sobre história e política do 

Arquipélago dos Açores; em menor escala, inclui um conjunto de monografias sobre os 
seguintes temas: Arquipélago das Canárias, Brasil, História de Portugal e Universal, Religião e 
Literatura. Os documentos estarão disponíveis à consulta, após tratamento documental. 

 

 

 

 



Para os mais pequenos...  

Hora do Conto 

Todos os sábados, às 11h00, 
na Sala Infantojuvenil. 

Consulte o calendário de atividades de janeiro-março 2018. 

 

Atelier de carnaval - Chapéus há muitos!  

Nenhum disfarce fica completo sem um belo chapéu a 
acompanhar. Vamos criar um chapéu único e original, 
mesmo ao teu gosto. 

Dia 12 de fevereiro 
4 a 7 anos de idade: 10h às 12h 
8 a 12 anos de idade: 14h às 16h 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala 
Infantojuvenil. Destinado a leitores com cartão. 

 

ABM online... 

Miradouros, levadas e retratos de estúdio 

No mês de fevereiro, nos dias 1 e 15, na rubrica Fotografias em Destaque, selecionamos dois 
conjuntos de fotografias relativos às temáticas Miradouros e Levadas, do fundo Perestrellos 
Photographos. Disponibilizaremos também um lote de 205 retratos do fundo Photographia 
Vicente, em suporte de vidro, datados da segunda metade do século XIX, e realizados através 
do processo fotográfico colódio.  

Jornais novos títulos online 

Também neste mês de fevereiro facultaremos na plataforma Prisma os seguintes títulos: O 
Baratíssimo, Atalaia da Liberdade, A Aurora liberal , A Aurora do domingo e O Beija Flor, num 
total de 55 pdfs pesquisáveis. 

Novos registos paroquiais disponíveis 

Foram recentemente divulgados os registos de batismo, casamento e óbito das seguintes 
freguesias: São Jorge (24.073 imagens), Tabua  (17.548 imagens), Ribeira Brava (35.93 
imagens), Serra de Água (13.028 imagens), Porto Santo (27.825 imagens), São Roque do Faial 
(6.368 imagens) e Caniço (30.177). Consulte a plataforma Archeevo. 
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ABM informa...  

Tratamento e disponibilização do arquivo das obras públicas 
da Câmara Municipal do Funchal 

No âmbito dos trabalhos de revisão dos instrumentos descritivos da Câmara Municipal do 
Funchal e de descrição da extensa coleção de documentos avulsos que integra este fundo, o 
ABM conclui neste momento o tratamento de um importante núcleo documental: o arquivo 
das obras públicas municipais. A quantidade, diversidade e sistematicidade da informação 
recolhida levam-nos a disponibilizar já esta secção documental na plataforma Archeevo, não 
obstante o facto de a conclusão do tratamento de todo o fundo só estar prevista para o ano de 
2020. No mês de janeiro disponibilizamos um total de 1410 registos, relativos às seguintes 
subsecções: A Canalização e proteção de ribeiras; B Fortificação da cidade; C Edifícios; D Rede 
viária. Até finais do mês de fevereiro toda a secção estará disponível na íntegra. Ao longo do 
corrente ano serão também disponibilizadas na plataforma Archeevo réplicas digitais de 
alguns dos documentos. 

 

Carnaval no Campo, Carnaval na Cidade  

Entre os dias 5 e 15 de fevereiro o Serviço Educativo do ABM 
promove uma atividade de carnaval, destinada ao público sénior. 
Esta oficina, dedicada à exploração de fotografias antigas da 
época, é destinada a centros de dia e outros grupos, num máximo 
de 10 participantes. Contacte o Serviço Educativo para mais 
informações. 
http://abm.madeira.gov.pt/pt/projetos-e-atividades/servico-
educativo/carteira-senior/ 

Ingresso de documentos e oferta de livros (janeiro) 

• Monografias ofertadas por Nelson Veríssimo, Paulo Fernando Telles Ribeiro, Maria Fátima 

Ornellas, Jorge Domingos de Jesus, Guilherme João de Freitas Teixeira 

Total de 11 espécies bibliográficas. 

• Monografias ofertadas pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura 

Total de 2 espécies bibliográficas. 

• Publicações periódicas recebidas do Arquivo da Universidade da Madeira 

Total de 11 espécies bibliográficas. 

• Depósito Legal 

Entrada de 20 caixotes, contendo um total de 4773 espécies bibliográficas. 
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