Newsletter n.º 30

Março no ABM...

Exposição fotográfica e documental "Imagens e Memória do Concelho da
Calheta"

O ABM abre ao público, no dia 9 de março, a exposição fotográfica e documental
"Imagens e Memória do Concelho da Calheta", numa parceria com o Mudas.Museu
de Arte Contemporânea da Madeira. A inauguração será às 18h00, na galeria de
exposições

temporárias

do

museu.

Nesta exposição são apresentadas memórias antigas do concelho, através de uma
seleção de imagens de todas as freguesias e de um conjunto de documentos de
tipologia diversa. Destacam-se fotografias de alguns aspetos do património edificado
e da arquitetura, já desaparecidos e também de pormenores de igrejas e capelas,
cenas do quotidiano rural e paisagens. Da documentação exposta destacamos o
treslado da carta de D. Manuel I que torna vila o lugar da Calheta – uma reprodução
cedida

ao

ABM

pelo

Arquivo

Nacional

da

Torre

do

Tombo.

As imagens apresentadas são provenientes da Coleção Fotográfica do ABM e do
acervo do Photographia – Museu "Vicentes". A exposição estará aberta ao público, no
Museu de Arte Contemporânea, até 14 de abril. Este projeto do ABM, que se enquadra
no conjunto das comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago da
Madeira, deverá percorrer todos os concelhos da Região. . No presente ano de 2019
serão inauguradas exposições similares nos concelhos de Câmara de Lobos, São
Vicente e Machico.

Para os mais pequenos....
Calendário de atividades de janeiro-março de 2019
Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o primeiro trimestre de 2019.
Ver calendário

Hora do Conto
Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.

ABM online...

Acervo de Gino Romoli (1906-1982)
A divulgação do arquivo fotográfico de Gino Romoli (1906-1982) concretiza mais um
passo na inventariação sistemática dos fundos provenientes do Photographia –
Museu "Vicentes". Reúne ao todo um conjunto de 100 imagens, a preto e branco e a
cores, que reproduzem paisagens e aspetos do quotidiano das Ilhas da Madeira e do
Porto Santo, bem como espécies botânicas e espaços ajardinados. Evidencia-se
ainda um núcleo relevante de retratos de exterior, da autoria de Gino Romoli e,
maioritariamente, de outras autorias. Consulte o instrumento descritivo e o dossier de
divulgação.

Obra inédita de Luís Marino
O ABM disponibilizou em linha o arquivo de Luís Marino (LMR), com um total de
4455 representações e 12 677 imagens. Realce-se as notas biobibliográficas dos 16
volumes da obra inédita “Panorama Literário do Arquipélago da Madeira”, reunidas
com o objetivo de identificar autores madeirenses, privilegiadamente no âmbito da
literatura, mas não só. De referir ainda o volume inédito “Musa Insular. (Poetas da
Madeira e de não Madeirenses que cantaram a nossa Terra)”, que dá continuidade à
antologia poética “Musa Insular. (Poetas da Madeira)”, publicada no início da
segunda metade do século XX. Consulte este arquivo.

Fotografias em destaque: “Mobiliário em vimes” e “Reid`s Hotel”
No mês de janeiro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”,
selecionamos dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Mobiliário em
Vimes” e “Reid`s Hotel”. As imagens selecionadas são procedentes do fundo
Perestrellos Photographos.

Jornais: novos títulos
Foram recentemente disponibilizados na plataforma Prisma os jornais “A Chronica”,
e a “Chronica oficial” num total de 100 pdfs pesquisáveis.

O ABM destaca...
Primórdios da emigração madeirense para a Venezuela
O ABM reúne um conjunto significativo de fontes documentais para o estudo da emigração
madeirense e, neste particular, para a Venezuela. São exemplos os processos de
passaporte (arquivo do Governo Civil do Distrito do Funchal

– GCFUN) disponibilizados

em plataforma digital.
Sobre esta temática destacamos um ofício do governador civil do Distrito do Funchal ao
Ministro dos Estrangeiros, datado de 03-08-1939, propondo a sua melhor atenção para a
possibilidade de se encetar uma «emigração de experiência» de trabalhadores
madeirenses para a Venezuela, por defender que esta seria uma solução para «um
apreciável excesso demográfico» que então se fazia registar na Madeira.

ABM, Governo Civil do Distrito do Funchal, caixa 813, n.º 16.

ABM informa...
Ingresso

de

documentos

Direção Regional da Cultura

e

oferta

de

livros

(fevereiro)

Incorporação em 22-01-2019 de um diário manuscrito e folhas avulsas com poemas,
a integrar no fundo Carlos Cristóvão.
Photographia – Museu "Vicentes"
Transferências, a título de depósito, em 05 e 22-02-2019, do acervo fotográfico,
cinematográfico e bibliográfico de vários fundos do museu, bem como do arquivo da
própria instituição, num total de 161 unidades de instalação.

Monografias e publicações periódicas ofertadas por João Luís Gonçalves, Marcolino
Pereira e Leonardo Pires
Total de 103 espécies bibliográficas.

Monografias e publicações periódicas ofertadas pelo Museu Nacional de Arte Antiga,
Museu Etnográfico da Madeira, Câmara Municipal do Funchal, Centro de Estudos de
História do Atlântico, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e
José F. Vicente Leilões
Total de 6 espécies bibliográficas.

Depósito Legal
Entrada de 28 caixotes, contendo um total de 4034 espécies bibliográficas.
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