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Novembro no ABM... 
 

  

Exposição fotográfica: "O Porto Santo nas Fotografias do Padre Eduardo C. N. 

Pereira" abre ao público a 1 de novembro, no edifício dos Paços do Concelho 



 

No dia 1 de novembro, na Sala de Exposições do Edifício dos Paços do Concelho do 

Porto Santo, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) inaugura a 

exposição fotográfica “O Porto Santo nas Fotografias do Padre Eduardo C. N. Pereira”, 

acompanhada do respetivo catálogo. Este evento integra as comemorações dos 600 anos 

da Descoberta da Ilha e terá a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa. 

A exposição tem por objetivo dar a conhecer fotografias da Ilha, captadas pelo Padre 

Eduardo C. N. Pereira – autor da clássica obra “Ilhas de Zargo” –, num período anterior à 

emergência da autonomia política e administrativa e às mudanças estruturais do último 

quartel do século XX (portanto, desde antes da década de 40 até os anos 70). Os 

conteúdos da exposição foram selecionados e criados por Nélio Pão e Filipe dos Santos e 

o grafismo foi da autoria de Leonardo Vasconcelos – técnicos do ABM. 

A exposição ficará patente até 5 de janeiro, na ilha do Porto Santo. 

 

   

 

 

Mostra documental “Acervo documental e bibliográfico do Padre Eduardo C N. Pereira” 

no ABM de 1 de novembro a 3 de janeiro 

O ABM promove, a partir de 1 de novembro, a mostra documental dedicada ao acervo 

documental e bibliográfico do Padre Eduardo C. N. Pereira. Esta mostra procura evidenciar as 

várias atividades e os múltiplos âmbitos de intervenção cultural e social do Padre Eduardo 

Pereira. Inclui, a título de exemplo, uma versão revista e aumentada das Ilhas de Zargo, pronta 

a ser editada à data da morte do autor, mas que permaneceu inédita. 

Segundo Mónica Teixeira e Fátima Barros, autoras do inventário do Padre Eduardo Pereira, o 

seu amplo acervo documental e bibliográfico reflete «a vida e obra de um homem que se 

dedicou a vários ofícios e ao estudo do arquipélago [da Madeira] nas suas múltiplas facetas» e 

constitui também «um valiosíssimo testemunho do quotidiano insular do século passado e do 

seu vasto património monumental e artístico» 

 

  

 

 



 

ABM divulga fotografias da “Foto Figueiras (1930-1988)”  

Na sequência da inventariação sistemática dos fundos provenientes do Photographia-

Museu Vicentes, o ABM inicia a divulgação do fundo Foto Figueiras, constituído por cerca 

de 57.000 imagens, captadas a partir dos anos trinta do século XX, e composto por 

negativos de bilhetes de identidades, de bilhetes postais, de reportagens e de diversas 

temáticas, tais como paisagens, atividades, ruas, edifícios, profissões, hóteis, 

transportes, etc. Consulte o dossier de divulgação, elaborado pela arquivista Manuela 

Marques e pelo designer Leonardo Vasconcelos, com uma mostra de 150 imagens. 

Consulte o dossier de divulgação 

   

 

 

  

 

 

 

Para os mais pequenos.... 
 

 

Hora do Conto 

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

Consulte o calendário de atividades de outubro-dezembro de 2018 

 

 

Sessão especial com a participação dos CTT – Correios de Portugal 

24 de novembro, às 11h00 

Nesta hora do conto teremos a visita dos representantes dos CTT. Será uma manhã 

especial. Que surpresa trarão os nossos convidados? 

 

 

ABM online... 
 

 

 

 

https://madeira.us11.list-manage.com/track/click?u=71f2cdab44eb073d37d5c77db&id=33ade9bc2b&e=cc1562427b
https://madeira.us11.list-manage.com/track/click?u=71f2cdab44eb073d37d5c77db&id=b2e9636093&e=cc1562427b


 

Fotografias em destaque: Hidroaviões e Hotel Bela Vista 

No mês de novembro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, 

selecionamos dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Hidroaviões” e “Hotel 

Bela Vista”, procedentes de vários fundos do Photographia - Museu Vicentes. 

 

   

 

 

Jornais novos títulos online 

Foram recentemente disponibilizados na plataforma Prisma as publicações periódicas A 

opinião : orgão do Partido Regenerador da Madeira e o Commercio do Funchal, num total de 60 

pdfs pesquisáveis. 

 

 

   

 

 

 

ABM informa... 
 

 

Ingresso de documentos e oferta de livros (Outubro) 

  

• Monografias e publicações periódicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo, Publinummus, Singular Plural, Arte & Comunicação. 

Câmara Municipal do Funchal. 

Total de 4 espécies bibliográficas. 

  

• Material Não Livro 

Total de 4 espécies bibliográficas. 

  

• Depósito Legal 

Entrada de 10 caixotes, contendo um total de 2.314 espécies bibliográficas. 

  

 

 

 

Em breve... 
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Atividade de Natal “Receitas Dadas… Receitas Minhas!” em dezembro, no ABM 

Entre os dias 10 e 14 de dezembro e para assinalar a quadra natalícia, o Serviço Educativo 

do ABM volta a dinamizar a atividade “Receitas dadas…Receitas minhas!”, destinada a 

grupos sénior. O ponto de partida são algumas receitas publicadas no Diário de Notícias, 

nos anos 70. Os grupos interessados podem contactar o Serviço Educativo através do 

telefone 291 708 400 ou pelo email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt.  
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