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Novembro no ABM... 
 

 

  

 



 

Acervo fotográfico de Joaquim Augusto de Sousa (1853-1905) 

A divulgação do arquivo fotográfico de Joaquim Augusto de Sousa (1853-1905), 

considerado um dos maiores fotógrafos amadores da sua geração, concretiza mais um 

passo na inventariação sistemática dos fundos provenientes do Photographia – Museu 

"Vicentes”, atual Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s. O arquivo inclui um 

número bastante considerável de imagens – 1709, entre negativos simples, negativos 

estereoscópicos, diapositivos simples e diapositivos estereoscópicos. Este fundo reúne 

fotografias produzidas e acumuladas pelo próprio fotógrafo até à data da sua morte (1905), 

como também pelos seus descendentes, maioritariamente, entre as décadas de 1910 e 

1930. Trata-se de um acervo com grande diversidade de temas/objetos fotografados 

(acontecimentos, arquitetura civil, militar e religiosa, cenas do quotidiano, desporto, espaços 

de lazer e cultura, indústria, obras e infraestruturas, paisagens, ruas, praças e largos, 

transportes) e com grande número de retratos, particularmente, retratos de exterior. 

Consulte o instrumento descritivo e o dossier de divulgação 

 

 
 

 

 

 

 

Coleção fotográfica da Empresa de Eletricidade da Madeira 

Incorporado em 2018 no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), o arquivo 

da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM) integra uma interessante coleção fotográfica, 

que reúne 1 álbum e 3 envelopes, num total de 100 negativos, 181 positivos, 14 diapositivos 

e 1 rolo. As fotografias ilustram a atividade da EEM durante o período de 1942 e 1977, e 

apresentam-se organizadas de acordo com as temáticas: eletrificação rural; postes de alta 

tensão; iluminação pública e central térmica do Porto Santo. Consulte o dossier de 

divulgação. 

 

 
 

 

 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=76191&ht=PT/ABM/JAS%25
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/10/idd162_JAS-29out.pdf
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/10/DossierDivulgação_JAS_Nov2019.pdf
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=654453
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/10/Dossier_EEM_Nov_2019_final.pdf
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/10/Dossier_EEM_Nov_2019_final.pdf


 

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. 

 

 

  

 

 

Celebração do centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen – 9 

de novembro 

Várias gerações cresceram com os livros de Sophia de Mello Breyner (1919-2004). 

Na estante, no quarto, nas mochilas e nas memórias de infância, A Menina do Mar, A 

Fada Oriana, O Rapaz de Bronze ou O Cavaleiro da Dinamarca povoam o imaginário e 

deslumbram leitores de todas as idades. Para celebrar o centenário do nascimento de 

Sophia preparámos uma sessão dedicada a uma das obras da autora. 

  

 

 
 

https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-SIJ-out-nov-dez-19-DIVULGAÇÃO.pdf


 

 

O ABM online... 
 

 

  

 

 

Registos de casamento da Conservatória do Registo Civil da Calheta 

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 da Calheta respeitantes aos anos de 1911 a 1962, num total de 8963 registos 

descritivos e 36 mil objetos digitais. Note-se que tais descrições descem ao nível do 

documento simples – descrição de cada registo dentro do respetivo livro, associando a 

imagem. Já foram disponibilizadas descrições e réplicas digitais da mesma série 

documental para a Conservatória do Registo Civil do Funchal; em breve seguir-se-ão as 

restantes conservatórias do registo civil do arquipélago. 

 

 

Registo geral e vereações da Câmara Municipal de Machico 

O ABM disponibiliza online descrições das séries do registo geral e de vereações/atas de 

sessões da Câmara Municipal de Machico, compreendidas entre os anos de 1637 e 1840, 

e 1606 e 1989, respetivamente. São igualmente disponibilizadas réplicas digitais de 40 

dos livros que compõem estas duas séries, num total de 13052 imagens, respeitantes aos 

anos de 1736 a 1840, no caso do registo geral, e de 1823 a 1988, no caso das vereações, 

ainda que com alguns interregnos. Proximamente serão disponibilizadas réplicas digitais 

dos restantes livros que integram estas séries documentais – imprescindíveis para a 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=63653
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=63653
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=1010541
https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=1010541


 

história deste concelho, uma vez que abarcam mais de quatro séculos de deliberações e 

iniciativas de gestão do município machiquense –, bem como de outras séries, 

designadamente no âmbito notarial. 

 

 

 

Novos documentos do município de Câmara de Lobos  

O ABM colocou na sua plataforma  de pesquisa de arquivos  um conjunto de documentos 

relevantes para a história e vida do município de Câmara de Lobos. Destacam-se as atas 

do seu executivo municipal, iniciadas em 1855, disponibilizando-se por ora réplicas digitais 

referentes aos anos de 1937 a 1946, 1951 a 1959 e 1964 a 1978, e ainda a série de 

contratos e escrituras, compreendida entre os anos de 1881 e 1981, num total de 37 livros 

e de 8718 imagens.  

 

 

  

 

 

Fotografias em destaque: Cemitério Inglês e Rua do Aljube 

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

apresentadas imagens relativas aos temas “Cemitério Inglês” e “Rua do Aljube”. As 

imagens selecionadas são procedentes do acervo do Museu de Fotografia da Madeira – 

Atelier Vicente’s. 

  

 

 
 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=1011253&ht=PT%2FABM%2FCMCML%25&fbclid=IwAR2wmuEUQLMCsoUhAzUxpMd5re_JJYAVNi6wXzz7lQBZznUiUHj-wlrWDHE


 

 

O ABM destaca... 
 

 

 

Referências bibliográficas referentes à área de Ciências de Educação 

Aprofundando uma das suas atribuições – promover o acesso e utilização do seu 

acervo  –, o ABM dirige-se, desta feita, ao público universitário. Neste sentido, divulgará 

as espécies bibliográficas no seu catálogo que constam na bibliografia dos planos 

curriculares dos cursos da Universidade da Madeira. Numa primeira fase, apresentamos 

as referências bibliográficas referentes ao primeiro semestre de cada ano letivo da 

licenciatura em Ciências de Educação. 

 

 
 

 

 

O ABM informa... 
 

 

  

 

https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/10/LICENCIATURA-EM-CIÊNCIAS-DA-EDUCAÇÃO_Bibliografia.pdf


 

Consultoria à Biblioteca da Universidade Al-Azhar  

A conservadora-restauradora Dina Noite esteve no Cairo, Egipto, nos dias 18 a 23 de 

outubro de 2019, a fim de prestar consultoria técnica à Universidade de Al-Azhar, no 

âmbito de um processo de transferência do acervo da sua biblioteca para novas 

instalações. 

  

 

 

 

Ingresso de documentos e oferta de livros (outubro)  

Tribunal da Comarca da Madeira 

Incorporação em 01-10-2019 de 72 caixas com processos cíveis e crime. Datas extremas: 

1940-2011. 

 

Vice-Presidência do Governo Regional – Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

Incorporação em 10-10-2019 de 2 documentos procedentes dos extintos Gabinetes da 

Secretaria Regional do Plano e da Vice-Presidência e Coordenação Económica. Datas 

extremas: 1986-1989. 

 

Monografias e publicações periódicas ofertadas por Danilo José Fernandes, António Jorge 

de Menezes e António Manuel Trigueiros. 

Total de 6 espécies bibliográficas. 

 

Monografias e publicações periódicas ofertadas pela Centro de Estudos de História do 

Atlântico Doutor Alberto Vieira, Câmara Municipal do Funchal, Arquivo Nacional do Brasil, 

Misericórdia do Porto, Academia Nacional de Belas Artes, EMEPC – Estrutura de Missão 

para a Extensão da Plataforma Continental e Ministério da Defesa Nacional – Marinha. 

Total de 80 espécies bibliográficas. 

 

Biblioteca do Tradutor Guilherme João de Freitas Teixeira 

Entrega de 51 espécies bibliográficas, pelo Dr. Guilherme João de Freitas Teixeira, que 

inclui as suas traduções, obras de Bartolomeu Campos Queirós e outros títulos da sua 

biblioteca pessoal. 

  

 

 
 

 



 

Em breve... 
 

 

 

Mercado do Livro de 3 a 10 de dezembro 

O ABM promove mais um Mercado do Livro, a decorrer de 3 a 10 de dezembro, no átrio 

do edifício. O objetivo é divulgar a produção editorial da Direção Regional da Cultura, para 

o que proporcionaremos preços apelativos na quadra festiva que se aproxima.  
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