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Abril no ABM... 

 

ABM formaliza entrega do 

acervo de Maria do Carmo 

Rodrigues, inaugura exposição 

e promove conferência 

dedicada à escritora 

No dia 2 de abril, Dia 

Internacional do Livro Infantil, o 

Arquivo Regional e Biblioteca 

Pública da Madeira (ABM) 

formaliza o auto de doação do 

acervo da autora madeirense 

Maria do Carmo Rodrigues 

(1924-2014). Na ocasião será 

inaugurada uma exposição 

dedicada à escritora, seguida da conferência “Cosmovisão da Ilha e do Mundo: percursos 

pela escrita de receção infantojuvenil de Maria do Carmo Rodrigues”, proferida pela Prof.ª 

Doutora Leonor Coelho. O evento decorrerá pelas 17h00, no ABM.  

O acervo é entregue à Região Autónoma da Madeira (RAM) pela sobrinha da autora, 

Maria Antonieta Abreu Castaño. Deste conjunto documental, com datas entre 1919 e 

2014, destacamos alguns textos originais produzidos na década de 40, além de 

correspondência diversa, contos, novelas e textos para teatro, num total de mais de 350 

documentos. Consulte o inventário elaborado pela arquivista Paula Gonçalves e o dossier 

http://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2018/03/IDD-MCR.pdf
https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/dossier_de_divulga__o_mcr2018_final
http://abm.madeira.gov.pt/pt/inicio/


  

  

  

de divulgação. 

A exposição no ABM, com o título “Maria do Carmo Rodrigues e a escrita de receção 

infantojuvenil”, percorre a vida e obra da escritora, com referências aos livros que 

publicou e aos projetos mais importantes da sua carreira. Inclui uma mostra bibliográfica 

e documental, com exemplos das suas obras e dos documentos de arquivo doados. A 

exposição ficará patente no ABM até 31 de maio. 

O Serviço Educativo disponibiliza visitas orientadas à exposição destinadas a alunos do 

ensino secundário e ensino universitário. Para inscrições ou mais informações contacte-

nos por email em seec.abm.srtc@madeira.gov.pt ou através do telefone 291 708 400. 

 

 

Dia Mundial do Livro, 23 de 

abril: Projeto “Conversas com 

um Escritor” traz Ana Pessoa 

à RAM 

No âmbito do Dia Mundial do 

Livro, o Arquivo Regional e 

Biblioteca Pública da Madeira 

traz à RAM a autora de livros 

juvenis Ana Pessoa.  

A escritora estará no ABM a 23 

de abril para uma sessão junto 

de alunos de escolas de 3.º 

ciclo da RAM. Trata-se de um 

projeto que decorre desde o início do ano letivo e culmina no Dia do Livro, ocasião em 

que os alunos terão a oportunidade de conhecer a escritora e apresentar-lhe resultados 

de trabalhos de interpretação das suas obras.  

As sessões decorrem às 10h00 e às 14h00, no auditório do ABM, com entrada aberta ao 

público. 

Ana Pessoa nasceu em Lisboa em 1982 e vive em Bruxelas, onde trabalha como 

tradutora. É autora de três livros juvenis: Mary John, Supergigante (Catálogo White 

Ravens, 2015) e O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca (Prémio Branquinho da 

Fonseca, 2011). Os seus livros estão publicados no Brasil, na Colômbia e no México. 

Tem contos publicados em várias coletâneas e textos premiados em Portugal, Espanha e 

Itália. Integra a seleção Aarhus39, composta pelos 39 escritores europeus de literatura 

infantojuvenil, com menos de 40 anos, considerados mais promissores e relevantes. 

https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/dossier_de_divulga__o_mcr2018_final
mailto:seec.abm.srtc@madeira.gov.pt


  

  

  

  

  

  

 

Para os mais pequenos... 

Hora do Conto 

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

Consulte o calendário de atividades de abril-junho 2018. 

Hora do conto, sessão especial, Dia Mundial da Saúde 

 7 de maio, às 11h00, com a participação do Dr. Bruno Sousa, nutricionista. 

A lagartinha muito comilona, de Eric Carle. 

À luz da Lua, um pequenino ovo descansava numa folha. Num domingo de manhã, o sol 

quente chegou e PLOC!..., de dentro do ovo saiu uma lagartinha magra e esfomeada. 

Começou logo à procura de comida. O que irá escolher? 

 

ABM online... 

 

Fotografias em destaque: Posto da 

“Shell” na Pontinha e Inauguração do cais 

de mercadoria regional 

No mês de abril, nos dias 2 e 16, na rubrica 

“Fotografias em destaque”, selecionamos 

dois conjuntos de imagens relativas às 

temáticas Inauguração do cais de mercadoria 

regional e Posto da Shell na Pontinha, 

procedentes do fundo Perestrellos 

Photographos. 

https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/calendario_atividades_sij-abr_mai_j
http://abm.madeira.gov.pt/pt/fotografias-em-destaque-cais-mercadoria-regional/
http://abm.madeira.gov.pt/pt/fotografias-em-destaque-cais-mercadoria-regional/


  

  

  

  

  

Novos jornais online  

Também no mês de abril facultaremos, na plataforma Prisma, o jornal Brado d’Oeste, 

num total de 859 pdfs pesquisáveis. 

  

Novos registos paroquiais disponíveis  

No mês de abril serão disponibilizados, na plataforma Archeevo, em suporte digital, os 

registos de batismo, casamento e óbito da freguesia da Ponta do Sol, com mais de 

40.000 imagens. 

 

ABM informa...  

ABM recebeu acervo de herdeiros de Agostinho Pereira de Gouveia 

 O ABM recebeu, por doação, o acervo da família Pereira de Gouveia – herdeiros de 

Agostinho Pereira de Gouveia (1908-1974). Esta incorporação reúne documentos de 

arquivo e de biblioteca, desde o século XVI até ao século XX, num total de 390 espécies 

bibliográficas e 14 caixas contendo centenas de documentos. Destacam-se documentos 

da família Freitas Lomelino, nomeadamente um conjunto relativo ao morgadio instituído 

por Urbano Lomelino e ao contencioso havido entre os padroeiros do Convento de Nossa 

Senhora da Piedade, em Santa Cruz, e os síndicos do mesmo convento. Com particular 

relevância, salientamos também documentação variada das famílias Castro e Agrela, 

Teles e Meneses e do morgado José Bettencourt e Freitas. Finalmente, destacamos um 

importante núcleo de documentos da família Pereira de Gouveia. 

A biblioteca é composta, na sua maioria, por monografias e publicações periódicas sobre 

o arquipélago da Madeira, publicadas entre 1900-1960, abrangendo áreas como a 

economia, saúde, política, história, entre outras. Inclui publicações da Santa Casa da 

Misericórdia do Funchal, da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, da Junta dos 

http://biblioteca.abm.madeira.gov.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a*_QT%3aTI__T%3a_Q%3aBRADO+OESTE_EQ%3aT_D%3aF___&SM=A#L__419391


  

  

  

  

Lacticínios da Madeira, da Comissão de Planeamento da Região Autónoma da Madeira e 

da Delegação de Turismo da Madeira. Destaca-se, ainda, um conjunto de monografias 

publicadas entre 1822 e 1897. 

Os documentos estarão disponíveis à consulta após o devido tratamento documental. 

Agostinho Pereira de Gouveia (1908-1974) é filho de Joaquim Vasconcelos de Gouveia e 

de Maria da Paz Pereira. Foi casado com Maria do Carmo Carregal Pereira de Santa 

Clara Gomes Pereira de Gouveia. Exerceu, nomeadamente, as seguintes funções: chefe 

da Secretaria das Câmaras Municipais de Santa Cruz e do Funchal; presidente da 

Cooperativa Agrícola do Funchal; procurador da Câmara Corporativa da República 

Portuguesa nas VIII, IX e X legislaturas (1961 a 1973). 

Divulgação de novos registos do arquivo das obras públicas da Câmara Municipal 

do Funchal 

Dando continuidade à disponibilização do arquivo das obras públicas da Câmara 

Municipal do Funchal, o ABM acaba de divulgar os restantes registos da secção L – 

Obras Públicas do fundo CMFUN, num total de 652 registos, enquadrados nas 

subsecções E a N, relativas, respetivamente, a Distribuição de águas e saneamento, 

Largos e praças, Parques e jardins, Pontes, Piscinas e complexos balneares, Quintas e 

montados, Miradouros, Habitação social, Monumentos e Diversos. Consulte a plataforma 

Archeevo. 

 

“Ler com Amor”, no ABM ,a 13 e 14 de Abril 

A Contigo Teatro organiza a VI edição dos Encontros Literários de Leitura em voz alta – 

Ler com Amor (em) todos os Sentidos. Este evento, a decorrer no auditório do ABM, a 13 

e 14 de abril, integra um ciclo de conferências, workshops, espetáculos performativos e 

um evento sociocultural. 

Ingresso de documentos e oferta de livros (março) 

• Família Pereira de Gouveia (herdeiros de Agostinho Pereira de Gouveia). 

Total de 26 caixas, contendo centenas de documentos de arquivo, dos séculos XVI a XX, 

http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=42023
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=42023
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=42023
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=42023


  

  

 

e 390 espécies bibliográficas. Entrada em 27-12-2017. Formalização da doação em 08-

03-2018. 

• Monografias ofertadas por Paulo Sousa, João Luís Gonçalves e Ulle Levens e Direção 

Regional da Cultura. 

Total de 7 espécies bibliográficas. 

• Material não livro ofertado pela Associação Musical e Cultural Xarabanda.  

Total de 3 espécies bibliográficas. 

Em breve...  

Prova regional do 12.º Concurso Nacional de Leitura no ABM a 3 de maio 

No dia 3 de maio, às 14h00, o ABM recebe a prova regional do 12.º Concurso Nacional 

de Leitura. Trata-se de um evento que reúne os alunos finalistas das escolas da RAM que 

participam nesta iniciativa do Plano Nacional de Leitura, em articulação com a Direção-

Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e com a Rede das Bibliotecas Escolares. O 

concurso terá uma prova escrita e três provas orais. O primeiro classificado de cada nível 

de ensino participará na fase final do Concurso Nacional de Leitura 2017/2018, que 

decorrerá a 10 de junho. 

   

  
 


