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Maio no ABM...

Exposição fotográfica “Imagens e Memória do Concelho de Câmara de Lobos”
O ABM abre ao público, no dia 30 de maio, a exposição fotográfica “Imagens e
Memória do Concelho de Câmara de Lobos”. A inauguração será às 18h00, na Casa
da Cultura de Câmara de Lobos. Além dos elementos mais relevantes do antigo
património edificado deste concelho e da paisagem rural e urbana inevitavelmente
transformada, são também fornecidos curiosos aspetos do quotidiano de outros
tempos, sobretudo da então vila piscatória de Câmara de Lobos e da freguesia do
Estreito

de

Câmara

de

Lobos

que

lhe

fica

sobranceira.

Integram igualmente a exposição algumas imagens referentes às restantes freguesias
do concelho ─ Jardim da Serra, Quinta Grande e Curral das Freiras ─, entre as quais
avulta o esmagador panorama do maciço montanhoso que envolve o Curral, outrora
visita obrigatória dos inúmeros forasteiros que para ali se deslocavam de rede.
As imagens apresentadas, captadas desde a segunda metade de oitocentos, são
provenientes da Coleção Fotográfica do ABM, do acervo do Photographia – Museu
“Vicentes” e de coleções particulares. A exposição estará aberta ao público até 22 de
junho, prevendo-se a sua itinerância para o Centro Cívico do Estreito de Câmara de
Lobos. Este projeto do ABM, inserido nas comemorações dos 600 anos do
Descobrimento do Arquipélago da Madeira, teve início em março do presente ano com
o concelho da Calheta e deverá percorrer todos os concelhos da Região Autónoma da
Madeira.

Para os mais pequenos....
Calendário de atividades de abril-junho de 2019
Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o segundo trimestre de 2019.
Ver calendário

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

ABM online...
Acervo

da

Escola

do

Magistério

Primário

do

Funchal

(1943-1989)

Foi recentemente disponibilizado na plataforma Archeevo o inventário do acervo da
Escola do Magistério Primário do Funchal. Criada em 1943, teve como primeiro diretor
o Prof. Ângelo Augusto da Silva, então reitor do Liceu Nacional do Funchal. A Escola
do Magistério Primário do Funchal funcionou até finais da década de 80, sendo que
nos últimos anos funcionou em paralelo com a Escola Superior de Educação da
Madeira.

Acervo

da

Escola

Superior

de

Educação

da

Madeira

(1982-1989)

Foi também colocado em linha, na mesma plataforma, o acervo da Escola Superior de
Educação da Madeira, instituição criada em 1982 e extinta em 1989, ficando integrada
na Universidade da Madeira através da criação do Centro Integrado de Formação de
Professores, que “herdou” as suas funções e competências.

Novos

retratos

da

coleção

Photographia

Vicente

No mês de maio o ABM volta a dar continuidade à divulgação de um significativo
núcleo de retratos dos finais do século XIX e inícios do século XX, originários do vasto
acervo da coleção Photographia Vicente.

Fotografias em destaque: “Avenida Arriaga” e “Avenida Zarco”
No mês de maio, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”,
percorreremos duas das principais artérias da cidade do Funchal, a Avenida Arriaga
e a Avenida Zarco, com uma seleção de fotografias que mostram as principais
remodelações ocorridas nestes espaços desde a segunda metade do século XIX até
à década de 60 do século XX. As imagens selecionadas são procedentes de vários
fundos do acervo do Photographia – Museu “Vicentes”.

O ABM destaca...
1.º de Maio – Dia do Trabalhador
O ABM associa-se às comemorações do 1.º de Maio – Dia do Trabalhador,
evidenciando uma fotografia e alusiva à data.

Manifestação do 1.º de Maio, primeiro feriado nacional do Dia do Trabalhador, na
praça do Município, freguesia da Sé – concelho do Funchal, Carlos Fotógrafo, 197405-01. ABM, CFF/5.

O ABM informa...
Ingresso de documentos e oferta de livros (abril)
Instituto de Desenvolvimento Regional
Incorporação em 08-04-2019 de 414 unidades de instalação (caixas e pastas)
referentes aos Programas de Financiamento Antigo FEDER, POPRAM I, POPRAM II
e outros Programas Comunitários compreendidos entre 1986 e 1999. Datas
extremas: 1986-2003.

Família Espinoza Câmara Martel
Doação em 09-04-2019 de 52 documentos referentes a títulos e outros documentos
respeitantes à administração de propriedades, bem como correspondência com

familiares no Brasil. Séculos XIX-XX. Doação de José António de Bethencourt de
Mendonça e Vasconcellos Martins.
Fotografia de Charles F. Raleigh Blandy
Doação em 22-04-2019, pela Casa da Cultura de Santa Cruz, de 24 negativos em
chapa de vidro da autoria do fotógrafo Charles F. Raleigh Blandy. As fotografias,
captadas no final do século XIX, retratam paisagens da Madeira, bem como pessoas
e situações relacionadas com o âmbito familiar (passeios e retratos).

Monografias e publicações periódicas ofertadas por António Trigueiros, Ricardo
Caldeira, Marvis Watson e Joaquim Vasconcellos Martins
Total de 172 espécies bibliográficas.

Monografias e publicações periódicas ofertadas pelo Museu de História Natural,
Instituto Histórico da Ilha Terceira, Câmara Municipal do Funchal, Conservatório –
Escola Profissional das Artes da Madeira e Arquivo Nacional do Brasil.
Total de 54 espécies bibliográficas.

Em breve...
Dia Internacional dos Arquivos com lançamento da Revista Arquivo Histórico
da Madeira, Nova Série
No próximo dia 6 de junho o ABM assinalará o Dia Internacional dos Arquivos com o
lançamento de um novo projeto editorial, a revista Arquivo Histórico da Madeira,
Nova Série. Na mesma ocasião será inaugurada uma mostra documental e
bibliográfica sobre a revista Arquivo Histórico da Madeira, que existe desde 1931.

Exposição fotográfica e documental “Imagens e Memória do Concelho de São
Vicente”
Enquadrada nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Arquipélago da
Madeira, uma mostra fotográfica e documental alusiva ao concelho de São Vicente
será inaugurada no Centro de Promoção Cultural de São Vicente a 28 de junho.
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