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Outubro no ABM...

Coleção "Madeira – Memórias Fotográficas"
Disponível para venda o número 4
O ABM apresenta o número 4 da Coleção "Madeira – Memórias Fotográficas". A nova
edição, “Fotografias da Madeira de Charles Courtney Shaw (de 1920 à década de 40)”,
tem versão portuguesa e inglesa e está disponível para venda na loja do Arquivo Regional
e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) e na Direção Regional da Cultura.
Refira-se que a Madeira, através do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s
(anterior Photographia – Museu “Vicentes”), possui um património documental de rara
relevância no panorama da História da Fotografia na Europa, fruto da atividade de vários
fotógrafos, profissionais e amadores. A coleção "Madeira – Memórias Fotográficas",
composta por catálogos de divulgação em língua portuguesa e inglesa, tem por objetivo
dar a conhecer parcelas significativas desta herança e fornecer álbuns fotográficos de
história.
O novo catálogo junta-se aos três números já publicados, que mostram fotografias de
Alexander Lamont Henderson, em 1906 (n.º 1); João Anacleto Rodrigues, de 1891 a 1943
(n.º 2); e Aloísio César de Bettencourt, de 1872 a 1895 (n.º 3). Cada volume contém:
textos introdutórios sobre o fotógrafo e o arquivo fotográfico correspondentes e o âmbito e
conteúdo das imagens; e as fotografias propriamente ditas, selecionadas e ordenadas
mediante critérios temáticos.
A coleção é editada em conjunto pela Direção Regional da Cultura e pelo ABM – onde os
acervos dos fotógrafos contemplados, e de outros ainda, estão depositados e foram
inventariados – e pelo referido museu.
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de
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2019/2010

O Serviço Educativo do ABM apresenta a sua proposta de atividades para o ano letivo de
2019/2020. O programa educativo inclui palestras de divulgação do Arquivo e Biblioteca,
visitas orientadas desde o pré-escolar, até ao ensino universitário, bem como um conjunto
de atividades pedagógicas dedicadas a concelhos, turismo, genealogia ou insetos
bibliófagos. As marcações podem ser feitas junto do Serviço Educativo através do email
seec.abm.srtc@madeira.gov.pt, ou do telefone 291 708 400 – extensão 114.
O Serviço Educativo do ABM conta com mais de uma década de experiência. Possibilita à
comunidade educativa a deslocação ao ABM, mas também a presença das técnicas para
dinamização de atividades em sala de aula. O nosso objetivo é divulgar o ABM e o seu
vasto acervo documental e bibliográfico, num conjunto de ações adaptadas a todos os
níveis

de

ensino.

Consulte o Programa Educativo 2019/2020

Registos

de

casamento

das

Conservatórias

do

Registo

Civil

online

O ABM acaba de disponibilizar, na sua plataforma de pesquisa de arquivos, as descrições

arquivísticas e réplicas digitais dos registos de casamento da Conservatória do Registo Civil
do Funchal, respeitantes aos anos de 1911 a 1962, num total de 30969 registos descritivos
e 208595 objetos digitais. Note-se que tais descrições descem ao nível do documento
simples, agregando a informação até agora disponibilizada na base de dados de registos
de casamento. Proximamente e num processo gradual serão disponibilizadas descrições e
réplicas digitais da mesma série documental para as restantes conservatórias do registo
civil do arquipélago.

Para os mais pequenos...
Calendário de atividades de outubro-dezembro de 2019
Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o terceiro trimestre de 2019.
Ver calendário

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

Hora do Conto Especial – 27 de outubro
No dia 27 de outubro, o ABM recebe uma hora do conto especial, com a presença de
Olinda Beja, que estará no auditório para apresentar o seu novo livro “Simão Balalão”.

O ABM online...

Fotografias em destaque: Edifício da capitania e visita do Presidente da República
No mês de setembro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, serão
apresentadas imagens relativas aos temas “Inauguração do edifício da Capitania do Porto
do Funchal” e “Visita do presidente da República, António José de Almeida, à Ilha da
Madeira”. As imagens selecionadas são procedentes do acervo do Museu de Fotografia
da Madeira – Atelier Vicente’s (antigo Photographia –Museu "Vicentes").

Novas imagens do fundo Perestrellos Photographos
O ABM disponibiliza um lote de 105 novas imagens do fundo documental “Perestrellos
Photographos”. Inclui, entre outras, fotografias da primeira travessia aérea LisboaMadeira, do Solar Dona Mécia, e de um conjunto de mobiliário urbano, além das imagens
já divulgadas na rubrica "Fotografias em destaque".

O ABM destaca...

5

de

Outubro:

109.º

aniversário

da

Implantação

da

República

Por ocasião do feriado nacional do 5 de Outubro (109.º aniversário da Implantação da
República), o ABM destaca o documento da tomada de posse da nova comissão
administrativa da Câmara Municipal do Porto Santo, nomeada pelo governador civil do
distrito

do

Funchal,

na

sequência

da

Implantação

da

República.

Este documento está digitalizado e disponível ao público na plataforma Archeevo (base de

dados geral de descrições arquivísticas e respetivas representações digitais

–

PT/ABM/CMPST/A/001/00019).

O ABM informa...
Ingresso
Publicação
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documentos
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e

oferta

ofertada

de
por

livros
Rita

(setembro)
Rodrigues.

Total de 1 espécie bibliográfica.
Monografias e publicações periódicas ofertadas pela Associação Internacional de
Paremiologia, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Singular Plural,
Arte & Comunicação e Câmara Municipal de Loulé.
Total de 31 espécies bibliográficas.
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