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Abril no ABM... 

 

ABM divulga arquivo fotográfico de 

Artur Campos 

Este fundo do repórter fotográfico 

Artur Campos integra um exaustivo e 

relevante levantamento iconográfico 

do património religioso das ilhas da 

Madeira e Porto Santo. O trabalho foi 

realizado entre os anos de 1991 e 

1996, encontrando-se disponível um 

conjunto de 374 negativos em 

película, policromáticos e 372 provas 

fotográficas, também policromáticas. 

A estrutura de classificação adota uma única secção temática intitulada Igrejas, capelas e 

outros espaços de devoção religiosa", cuja organização encontra-se subdivida em onze séries 

geográficas, referentes a cada concelho do arquipélago da Madeira. No mês de maio serão 

disponibilizadas as imagens representativas dos concelhos da Calheta, Câmara de Lobos e do 

Funchal, este último incluindo as freguesias do Imaculado Coração de Maria, Monte, Santa 

Luzia, Santa Maria Maior, Santo António e São Gonçalo. Nos meses de junho e julho serão 

divulgadas as imagens dos restantes concelhos. Consulte o instrumento descritivo e o dossier 

de divulgação elaborados pela arquivista Alda Pereira e pelo designer Leonardo Vasconcelos. 
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Provas regionais do Concurso 

Nacional de Leitura 

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 Região que 

participam nesta iniciativa do Plano 

Nacional de Leitura (PNL), em 

articulação com a Direção-Geral do 

Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

(DGLAB) e com a Rede das 

Bibliotecas Escolares (RBE).  

Este ano concorrem alunos das 

seguintes escolas da Região: Colégio 

de Santa Teresinha (Funchal); Escola 

Básica do 1.º Ciclo com Jardim de 

Infância da Camacha (Santa Cruz); 

Escola Básica Integrada com Jardim 

de Infância Prof. Francisco Barreto 

(Calheta); Escola Básica do 2.º e 3.º 

Ciclos da Torre (Câmara de Lobos); 

Escola Secundária Francisco Franco 

(Funchal) e Escola Secundária Jaime 

Moniz (Funchal). 

O concurso terá uma prova escrita e 

três provas orais. O primeiro 

classificado de cada nível participará na Fase Final do Concurso Nacional de Leitura 

2017/2018, que decorrerá a 10 de junho. 

As provas no auditório do ABM, organizadas com o apoio da Contigo Teatro, estão abertas ao 

público. 

 

200 anos de Emily Bronte (1818-1848) em mostra bibliográfica 

O ABM assinala o bicentenário do nascimento de Emily Brontë, escritora 

inglesa do século XIX, considerada por muitos especialistas umas das mais 

brilhantes do período vitoriano, apesar de apenas ter publicado um único 

romance, O Monte dos Vendavais (1847). A mostra, instalada na Sala de 

Leitura Geral do ABM, estará patente de 7 de maio a 31 de julho. 

 

 



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, com a escritora Graça Alves e 

o ilustrador Nelson Henriques 

 12 de maio, às 11h00, uma hora do conto especial com os 

criadores das aventuras da gata "Constança"  

Constança era uma gatinha branca de olhos claros que vivia numa 

casa de janelas verdes, numa cidade quase encantada que, todas 

as manhãs, se via ao espelho no mar, como se o mar fosse um 

espelho de se mirar. 

  

 

ABM online... 

Registo geral da Câmara Municipal do Funchal 

No âmbito do fundo documental da Câmara Municipal do Funchal, cujo tratamento arquivístico 

está em curso, foram publicados na plataforma Archeevo os registos respeitantes à série 

Registo geral de documentos da Câmara.  

Dos 24 livros que compõem esta série, 8 são agora disponibilizados com as respetivas 

representações digitais, num total de 4088 imagens, que se repartem por 5 dos primeiros 

tomos do registo geral e pelos 3 tomos de índices. Oportunamente, serão adicionadas as 

imagens dos restantes livros. 
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Fotografias em destaque: Curral 

das Freiras e atividades 

profissionas 

No mês de maio, nos dias 2 e 15, na 

rubrica Fotografias em destaque, 

disponibilizam-se dois conjuntos de 

imagens: fotografias alusivas à 

paisagem do Curral das Freiras, 

concelho de Câmara de Lobos e 

imagens sobre diversas atividades 

profissionais, procedentes de fundos 

do Photographia - Museu Vicentes, 

nomeadamente das coleções 

Perestrelos, Augusto João Soares e Alexander Lamont Henderson. 

  

Novos títulos de jornais antigos 

Foram recentemente disponibilizados na plataforma Prisma os jornais A aurora, A justiça, O 

cacete, A batalha, O beija-flor e o O athenista: orgão dos empreghados do commercio, num 

total de 136 pdfs pesquisáveis. 

Registos paroquiais das freguesias da Ponta do Sol e Santana 

Foram recentemente colocadas na plataforma Archeevo representações digitais de registos de 

batismo, casamento e óbito das paróquias da Ponta do Sol e de Santana, num total de 4113 e 

4652 representações, respetivamente. 

 

ABM informa...  

Ingresso de documentos e oferta de livros (abril) 

• Acervo de Maria do Carmo Rodrigues: novos ingressos. 

Total de 3 fotografias oferecidas por Margarida Camacho e um conjunto de trabalhos literários 

infantis elaborados por Maria do Carmo Rodrigues, alunos e professores da Escola de Santa 

Cruz, ofertado por Antonieta Castaño. Entrada em 02-04-2018.  

 

• Tribunal da Comarca da Madeira 

Total de 107 caixas contendo processos judiciais. Incorporação em 10-04-2018. 
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• Monografias ofertadas por Guilherme João de Freitas Teixeira e Sofia Henriques 

Total de 4 espécies bibliográficas. 

 

•  Monografias ofertadas pela Divertiláxia, Creche e Jardim de Infância, Assembleia da 

República, Direção Regional de Estatística, Direção Regional da Cultura, Fundação Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo e Imprensa Universitária, Associação Basileia / Associação 

Dr.º Robert Reid Kalley. 

Total de 26 espécies bibliográficas. 

 

•  Depósito legal 

Entrada de 10 caixotes, contendo um total de 2430 espécies bibliográficas. 

Em breve... 

Dia Internacional dos Arquivos no ABM, com programa alusivo ao Porto Santo 

 No próximo dia 8 de Junho o ABM assinala o Dia Internacional dos Arquivos com uma 

conferência pelo Prof. Doutor Jorge Freitas Branco, uma mostra documental e a 

disponibilização on line de documentos do arquivo da Câmara Municipal do Porto Santo. 
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