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Setembro no ABM... 
 

 

 



 

 

Revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série, n.º 2 – Chamada para Artigos 

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) vem por este meio 

convidar investigadores a participar no segundo número da revista Arquivo Histórico 

da Madeira, Nova Série, através da elaboração de um artigo (estudo ou ensaio 

científicos). 

A revista Arquivo Histórico da Madeira ocupa, desde a sua criação em 1931, um 

lugar da maior relevância na história da produção do conhecimento e da salvaguarda 

do património do Arquipélago da Madeira. No âmbito de um processo de reforma 

editorial consonante com a criação do ABM, a direção desta instituição decidiu 

refundar a revista, denominando-a Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série (ISSN: 

2184-5743). A mesma vem a lume mediante uma periodicidade anual; é publicada 

em suporte digital; e fica alojada em linha (no endereço https://ahm-

abm.madeira.gov.pt/), permitindo o acesso livre e gratuito. 

O número inaugural da revista, referente ao ano corrente de 2019, foi publicado no 

passado mês de junho e apresenta contributos científicos bastos e de grande 

qualidade. 

Propostas de participação no segundo número deverão se traduzir na apresentação 

de título provisório do artigo e resumo e ser enviadas, até novembro do ano corrente 

de 2019, para o endereço ahm.abm.sretc@madeira.gov.pt. A entrega dos artigos 

propriamente ditos deverá ser feita até maio de 2020. 

Consulte a chamada para artigos na íntegra. 

 

 

https://ahm-abm.madeira.gov.pt/
https://ahm-abm.madeira.gov.pt/
mailto:ahm.abm.sretc@madeira.gov.pt
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/call_papers_ahm_no_2_newsletter-1.pdf


 

 

 

 

Mostra bibliográfica “Sophia de Mello Breyner Andresen – Poeta nos gestos e 

na vida” 

A partir de 16 de setembro, o ABM promove uma mostra bibliográfica destinada a 

assinalar o centenário do nascimento da escritora Sophia de Mello Breyner 

Andresen. Estarão disponíveis algumas informações biográficas e um conjunto de 

obras da autora. Para ver na Sala de Leitura Geral até 30 de novembro. 

 

 

 

 

 

Para os mais pequenos... 
 

 

Calendário de atividades de julho-setembro de 2019 

Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o terceiro trimestre de 2019. 

 

 

Hora do Conto 

Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. 

 

https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/07/Calendario-SIJ-jul-ago-set-19-DIVULGAÇÃO_s.pdf


 

Ateliê de Verão “Espreitar o passado” 

Neste ateliê desafiamos os leitores mais novos a espreitar o passado através de 

bonitas fotografias e postais. 

Nos dias 10 e 11 de setembro, mediante inscrição prévia junto da Sala Infantojuvenil. 

  

  

 

 

 

 

 

ABM online... 
 

 

  

 

Atas das sessões e registo geral de ordens e provisões da Câmara Municipal 

da Ponta do Sol  

A assinalar o feriado municipal da Ponta do Sol, no próximo dia 8 de setembro, o 

ABM disponibiliza online os livros de registo geral de ordens e provisões régias 

(1780-1846) e os livros de atas das sessões do seu executivo municipal dos 



 

seguintes anos: 1595-1605; 1630-1633; 1673-1805; 1842-1853;1856-1862; 1918-

1928; 1931-1992. As 24.014 imagens disponibilizadas (total de 67 livros) constituem 

um testemunho e uma fonte imprescindível para a história deste concelho, uma vez 

que abarcam mais de quatro séculos de deliberações e iniciativas de gestão da 

autarquia ponta-solense. Em breve, o ABM facultará os restantes livros destas 

séries, bem como os livros de contratos e escrituras deste concelho. Consulte a 

documentação. 

Refira-se que a publicação em linha de documentação municipal decorre de um 

projeto de digitalização, em regime de outsourcing, que abarcará uma parcela 

significativa dos arquivos municipais incorporados no ABM, num total de mais de 300 

mil imagens. No âmbito deste projeto, já foram disponibilizados os livros de 

vereações e de contratos e escrituras das autarquias do Funchal, Porto Santo, 

Santana, Calheta e Ribeira Brava. 

 

 

 

  

 

Forais do Funchal 

Por ocasião do feriado municipal do Funchal, em que se assinalam os 511 anos 

sobre a elevação da vila do Funchal a cidade, disponibilizamos as réplicas digitais de 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=1002307
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=1002307


 

dois documentos centrais para a estruturação das relações sociais e económicas do 

município. Por um lado, um traslado de 1517 do regimento da cidade de Lisboa, 

datado de 1502, e do seu foral, que o rei D. Manuel I por várias ocasiões 

expressamente instruiu que se aplicasse na cidade do Funchal. Por outro lado, o 

foral outorgado em agosto de 1515 pelo mesmo D. Manuel I aos três municípios da 

capitania do Funchal (Calheta, Ponta do Sol e Funchal), em treslado datado de 1736. 

Consulte os documentos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias em destaque: ruas da cidade do Funchal 

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

apresentadas imagens relativas aos temas “Rua da Imperatriz D. Amélia” e “Avenida 

do Infante”. As imagens selecionadas são procedentes de vários fundos do acervo 

do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (antigo Photographia – Museu 

"Vicentes"). 

 

 

 



 

 

O ABM destaca... 
 

 

 

 

 

 

Coleção do tradutor Guilherme João de Freitas Teixeira 

O ABM destaca este mês a coleção do tradutor Guilherme João de Freitas Teixeira, 

constituída, na maioria, por obras traduzidas pelo mesmo.  A coleção, 

periodicamente ampliada pelo referido tradutor e doador, abrange diversas áreas do 

conhecimento, nomeadamente a psicologia, a sociologia, a história e a pedagogia. É 

de salientar a tradução de obras de autores reconhecidos, como Jean-Paul Sartre, 

Louis Althusser, Tzvetan Todorov, Pierre Bourdieu, entre outros. Consulte a 

coleção.      

 

 

 

https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a_QT%3aFP__T%3a_Q%3a125_EQ%3aT_D%3aT___&SM=A&filter=FP_125&SF=ABM
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResult.aspx?search=_OB%3a_QT%3aFP__T%3a_Q%3a125_EQ%3aT_D%3aT___&SM=A&filter=FP_125&SF=ABM


 

O ABM informa... 
 

 

VI Encontro de Jovens Investigadores em História Moderna 

No passado mês de junho, o Dr. José Vieira Gomes, arquivista do ABM, esteve 

presente no VI Encontro de Jovens Investigadores em História Moderna, realizado 

na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com 

a comunicação “A importância da História Custodial para a Reconstituição e 

Compreensão dos arquivos dos Juízos dos Órfãos da Madeira (séc. XV-1824)”.  

 

 

Utilização de dispositivos digitais pessoais para reprodução de documentos 

em bibliotecas e arquivos 

Informam-se os senhores leitores que é permitida a utilização dos dispositivos 

digitais de uso pessoal para efeitos de reprodução digital de documentos dos fundos 

ou coleções do ABM, sem custos adicionais, nos termos da Lei n.º 31/2019, de 3 de 

maio, e do estipulado no Regulamento Geral de Reproduções do ABM. 

Nos termos da mesma lei, tal facilidade carece de registo prévio do dispositivo junto 

dos serviços das salas de leitura (preenchimento do impresso Imp ABM 06.12).  

 

Ingresso de documentos e oferta de livros (setembro)  

Doação, em 2019-07-08, do arquivo da União dos Caseiros da Ilha da Madeira 

(UCIM). Total de 6 u.i. (caixas, contendo 2 livros, 71 pastas e 33 capilhas). 

  

Doação, em 2019-08-07, por Gustavo Silva, de 3 documentos de natureza 

patrimonial relativos à Santa Casa da Misericórdia do Funchal. 

 

Aditamento, em 2019-08-30, à doação do acervo de José Sainz-Trueva (JST), 

entregue entre 2007 e 2012. 

Total de 7 u.i. (1 caixa com 40 espécies bibliográficas e 6 caixas com documentos de 

arquivo). 

  

Monografias ofertadas por Sónia Costa, Maria Conceição Pereira, Paulo Ladeira, 

João Lemos Baptista, Duarte Barcelos e Ramiro Morna Nascimento. 

Total de 9 espécies bibliográficas. 

  

Monografias e publicações periódicas ofertadas pelo Arquivo Nacional do Brasil, 

Singular Plural, Arte & Comunicação, Publinummus e Centro de Estudos de História 

https://abm.madeira.gov.pt/pt/sobre-nos/regulamentos/


 

do Atlântico Doutor Alberto Vieira. 

Total de 14 espécies bibliográficas. 

  

Depósito Legal: entrada de 60 caixotes, contendo um total de 7999 espécies 

bibliográficas. 

 

 

 

 

 

Em breve... 
 

 

Programa educativo do ABM 

No mês de outubro, o ABM divulgará o seu programa educativo destinado às escolas 

e à comunidade. 
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