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Junho no ABM... 
 

  

ABM assinala Dia Internacional dos Arquivos com conferência, mostra e 

disponibilização de documentos online 

  



 

O ABM assinala no dia 8 de junho o Dia Internacional dos Arquivos (comemorado a 9 

de junho) com um conjunto de iniciativas dedicadas à ilha do Porto Santo. 

O programa terá início às 17h00, com a abertura da mostra “Documentos para a 

História do Porto Santo”, que inclui um conjunto de documentos e fotografias 

selecionados por João Perestrelo Freitas, ilustrativos da memória coletiva, do 

património e das vivências dos habitantes do Porto Santo. Segue-se a conferência 

“Pozolana, PXO: entre terreno e arquivo”, proferida pelo Prof. Doutor Jorge Freitas 

Branco, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 

Na ocasião serão ainda disponibilizados online um conjunto de documentos 

municipais do Porto Santo, que inclui os livros de atas das sessões do município (1706 

a 1978) e os livros de notas e escrituras diversas (1890-1896; 1922-1965), num total 

de 49 livros. 

 

  

 

 

 

ABM apresenta guia prático de 

preservação nº 5: “O homem… e a 

degradação de documentos” 

Neste guia prático produzido pelo ABM 

abordamos os riscos a que os nossos 

documentos estão sujeitos pela ação 

humana e apresentamos algumas soluções 

viáveis para mantê-los de modo seguro e 

duradouro. Ao conhecermos os fatores de 

degradação podemos preservar e prolongar 

o tempo de vida dos nossos acervos. 

Consulte o guia  

  
 



 

 

Para os mais pequenos.... 
 

 

Hora do Conto 

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

Consulte o calendário de atividades de abril-junho 2018 

  

 

 

Sessões Especiais 

 

  

 

 

 

 

Comemoração do Dia da Criança 

2 de junho, às 11h00, com a participação 

especial dos Bombeiros Sapadores do 

Funchal 

 

“Bombeiro dos pés à cabeça”, 

de Lara Xavier e Raquel Santos 

A Rita é neta, filha e irmã de um bombeiro, 

e quando 

crescer, também quer ser bombeira. A Rita 

sabe que um bombeiro 

a sério é bombeiro dos pés à cabeça. 

   



 

 

Dia Internacional dos Arquivos  

9 de junho, às 11h00, com a participação 

especial de uma conservadora-restauradora 

do ABM 

 

“A fada palavrinha e o gigante das 

bibliotecas”, 

de Luísa Ducla Soares 

De um rei que gastou todo o dinheiro numa 

biblioteca nunca antes se ouviu falar… 

Além do rei, da rainha, da princesa, do 

príncipe, dos vassalos e dos soldados, 

teremos muitas 

traças marotas, um gigante com grande 

apetite e uma fada, de seu nome 

“Palavrinha”. 

 

   
 

Ateliê de Verão: Sombras 

26 e 27 de junho 

  

Que mistérios esconde a nossa sombra? Será que reflete o que fazemos ou o que 

gostaríamos de fazer? O livro “Sombras”, de Marta Monteiro, mostra-nos um mundo 



 

de sombras com vida própria, com tendência para revelar as verdadeiras 

personalidades dos seus donos. Vem descobrir o que revela a tua própria sombra! 

 

Dia 26 — Manhã — dos 4 aos 7 anos de idade, das 10h às 12h 

Dia 26 — Tarde — dos 4 aos 7 anos de idade, das 14h às 16h 

Dia 27 — Manhã — dos 8 aos 12 anos de idade, das 10h às 12h 

Dia 27 — Tarde — dos 8 aos 12 anos de idade, das 14h às 16h 

 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil. 

Destinado a leitores com cartão. 

Sob inscrição prévia a partir de 8 de junho. 

  

 

 

 

ABM online... 
 

 

Fotografias em destaque: Fundação da igreja do Imaculado Coração de Maria 

(1948) e oferta da imagem de Nossa Senhora de Fátima (1951) 

No contexto da conclusão da descrição dos negativos relativos às três visitas da 

imagem de Nossa Senhora de Fátima à Madeira, nos anos de 1948 e 1955, o ABM 

divulga as seguintes fotografias: a 1 de junho, fundação da igreja do Imaculado 

Coração de Maria, ocasião em que a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio à 

Madeira; a 15 de junho, oferta da imagem de Nossa Senhora ao bispo do Funchal, 

que depois a presenteou à Sé do Funchal, onde permanece. 

Refira-se que, para além da seleção desta rubrica, já se encontram disponíveis na 

plataforma Archeevo todos os negativos referentes às três visitas da Nossa Senhora 

à Madeira, procedentes dos fundos Photographia Vicentes e do Perestrellos 

Photographos. Ainda se disponibilizou um conjunto de fotografias relativas ao envio 

da imagem de Nossa Senhora do Monte para a Índia, em 1958. 

Consulte o projeto Fotografias em Destaque 

   

 

Paisagens de Portugal Continental e novas imagens do fotógrafo Artur 

Campos on line 

O ABM divulgou um conjunto de fotografias de paisagens de várias localidades de 

Portugal continental, oriundas do fundo Perestrellos Photographos, bem como um 

novo lote de 259 imagens alusivas ao património religioso edificado, dos concelhos 

do Funchal, Machico e Ponta do Sol, captadas pelo fotógrafo Artur Campos. Ver 



 

mais 

   

 

 

Jornais novos títulos online 

Foram recentemente disponibilizados, na plataforma Prisma, os jornais: A lucta: 

orgão do Partido Republicano da Madeira; O recreio: periódico litterário: publicação 

quinzenal dos alumnos do Lyceu do Funchal; O crepúsculo: periódico litterário quinzenal, 

num total de 407 pdfs pesquisáveis. 

   

 

 

 

ABM informa... 
 

 

 

Dia do ABM na UMa 

No âmbito de um estágio curricular do 

curso de Ciências da Educação, o ABM 

esteve, a 10 de maio, na Universidade da 

Madeira, onde promoveu uma ação de 

sensibilização para alunos e professores. 

O projeto Dia do ABM na UMa esteve sob 

a responsabilidade de duas estudantes 

universitárias, orientadas pelo Serviço 

Educativo e Extensão Cultural. 



 

 

Além de um espaço de divulgação no 

átrio, foi organizada uma palestra aberta a 

todos os estudantes, dando conta do 

acervo e serviços disponibilizados pelo 

Arquivo Regional e Biblioteca Pública. 

Esta atividade de divulgação do ABM, 

destinada aos alunos da Universidade da 

Madeira, repete-se no mês de outubro. 

 

   
 

 

Representação institucional do ABM 

O ABM esteve representado em vários eventos culturais, dentro e fora da Região, 

apresentando a instituição e o seu acervo, ou projetos em curso. 

No dia 18 de maio, em Tenerife, a Diretora do ABM, Fátima Barros, participou na 

mesa redonda sobre “Políticas culturais e arquivos de família”, no Congresso 

Internacional “Herança Cultural e Arquivos de Família nos Arquipélagos da 

Macaronésia. 

No mesmo dia, no Centro de Estudos de História do Atlântico, a arquivista Maria da 

Cunha Paredes apresentou a comunicação “O tesouro dos arquivos”, no âmbito do 

seminário “As memórias de um povo”, organizado pelo Grupo Parlamentar do PSD 

Madeira. 

A 24 de maio, no Porto, o arquivista Nuno Mota participou no “Encontro de 

lançamento e apresentação do Archeevo 5, software de gestão de arquivo”, com a 

comunicação “Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira: uma experiência de 

implementação do software Archeevo”. 

  

 



 

Ingresso de documentos e oferta de livros (maio)  

  

• Monografias ofertadas por Graça Alves e João Henrique Nascimento 

Total de 10 espécies bibliográficas.  

  

• Monografias e publicações periódicas ofertadas pelo Arquivo Histórico Provincial de 

Tenerife, Museu Canário, Laboratório Regional de Engenharia Civil e Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Total de 80 espécies bibliográficas. 

  

• Depósito Legal  

Entrada de 14 caixotes, contendo um total de 3056 espécies bibliográficas. 

  

 

 

 

Em breve... 
 

 

Formação “Como preservar os seus Documentos” 

No mês de junho, o ABM abre inscrições para a oficina “Como Preservar os seus 

Documentos”. Esta ação de 12 horas destina-se a docentes e não docentes. Mais 

informações serão brevemente disponibilizadas, após validação, através da Direção 

Regional de Educação, na Plataforma Interagir. 
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