
PESQUISA DE FOTOGRAFIAS no site do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) através da 

plataforma Archeevo 

Endereço do site do ABM: http://abm.madeira.gov.pt 

 

1. ACESSO AOS DOCUMENTOS/ARQUIVOS 

Aceda ao site do ABM, escolha o separador ACESSO AOS DOCUMENTOS e clique na opção ARQUIVOS. 

 

 

2. ACESSO À BASE DE DADOS DE DESCRIÇÕES E IMAGENS DIGITAIS 

Ao clicar em PESQUISAR ARQUIVOS tem acesso à plataforma de pesquisa Archeevo, que também pode ser 

acedida diretamente através do seguinte endereço: http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/ 

 

 

 

 

 

http://abm.madeira.gov.pt/
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/


3. EXPLORADOR DE ASSUNTOS E LOCALIDADES 

A forma mais simples de pesquisar arquivos fotográficos consiste no recurso ao explorador de 

assuntos e localidades, que incide exclusivamente na indexação temática e geográfica das 

fotografias. 

3.1. Na página inicial da plataforma Archeevo clique em EXPLORAR. 

 
 

3.2. Aceda aos exploradores de assuntos e localidades (Unidades administrativas locais) clicando em 

NAVEGAR. 

3.3. Ao abrir o explorador de assuntos verá uma listagem dos assuntos e do número de fotografias 

associadas a cada assunto. Clique no número de fotografias associadas para visualizar a 

corresponde listagem de registos e respetivas representações digitais. 

 

 
 

3.4. O explorador de localidades está organizado em função de diferentes tipos de unidades 

administrativas locais. No caso da Região Autónoma da Madeira, o explorador desdobra-se nos 

diferentes concelhos e freguesias, sendo que deverá clicar no nome de cada concelho para aceder 

às respetivas freguesias. Em qualquer nível hierárquico (da Região à Freguesia), clique no número 

de fotografias associadas para aceder à listagem de todos os registos e réplicas digitais referentes 

a esse nível. 

 



 

 
 

 

3.5. Ao visualizar uma listagem de registos fotográficos associados a uma dada localidade ou assunto, 

clique no título do registo para aceder aos detalhes do mesmo, ou clique nas miniaturas das 

representações digitais para ter acesso direto às fotografias.  

 
 

3.6. Ao clicar nas miniaturas das representações digitais tem acesso à fotografia através de um 

explorador de imagens digitais. Na barra superior do explorador são-lhe facultadas algumas 

ferramentas de visualização, como fazer zoom na imagem, ajustar a imagem em altura e largura, 

ou rodar a imagem. 



 
 

 

 

4. PESQUISA AVANÇADA 

Para uma pesquisa mais dirigida ou orientada incidente em arquivos fotográficos recorra às 

ferramentas de pesquisa avançada. 

4.1. Ao entrar na plataforma de pesquisa Archeevo, clique em PESQUISA AVANÇADA.  

4.2. Selecione o fundo ou arquivo do fotógrafo ou dos fotógrafos em que pretende efetuar a sua 

pesquisa, clicando na caixa do campo FUNDOS/COLEÇÕES ou no botão de acesso à lista de 

fundos ( ). Note que se não proceder a esta seleção prévia dos arquivos fotográficos, a sua 

pesquisa irá devolver resultados relativos a todo o tipo de arquivos descritos na base de dados. 

 

 
 

4.3. Para selecionar os fundos fotográficos percorra a lista de fundos através da barra de 

deslocamento à direita e clique nos respetivos códigos de referência. Os fundos que selecionar 

ficarão visíveis na caixa com o título FUNDOS SELECIONADOS. Os fundos fotográficos 

presentemente disponíveis são os seguintes: 

 



PT/ABM/ACB Aluízio Cesar Bettencourt 

PT/ABM/ALH Alexander Lamont Henderson 

PT/ABM/JAR João Anacleto Rodrigues 

PT/ABM/PER Perestrellos Photographos 

PT/ABM/VIC Vicente Photographo 

 

 
 

4.4. Depois de concluir a seleção de fundos clique em ADICIONAR À PESQUISA. 

4.5. Na página de pesquisa avançada introduza os termos de pesquisa. Para pesquisas mais 

específicas e direcionadas recorra a diversas expressões de pesquisa utilizando em simultâneo 

vários campos. Note-se que poderá adicionar mais campos de pesquisa clicando em “+” à direita 

das caixas de pesquisa inferiores e na seta de acesso aos vários campos à esquerda da caixa de 

pesquisa. Para além de FUNDOS/COLEÇÕES, os campos mais úteis para pesquisas incidentes em 

fundos fotográficos são os seguintes: TÍTULO, PRODUZIDO ENTRE AS DATAS, DATAS 

DESCRITIVAS, LOCALIDADE, ÂMBITO E CONTEÚDO. Para pesquisas mais abrangentes e que 

devolvam mais resultados, mas menos orientadas e precisas, recorra apenas a um ou dois 

campos (por ex., TODOS OS CAMPOS, PRODUZIDO ENTRE AS DATAS ou TÍTULO). Poderá ainda 

pesquisar recorrendo apenas ao campo FUNDOS/COLEÇÕES. 

 

 
 



4.6. Para restringir a sua pesquisa a localidades específicas, clique em  à direita do campo 

LOCALIDADE, digite o concelho ou freguesia na caixa de pesquisa, clique no identificador da 

localidade e adicione a mesma à pesquisa. Note que poderá adicionar mais do que uma 

localidade. 

 

4.7. Depois de introduzir todas as expressões de pesquisa, clique em LOCALIZAR REGISTOS. Obterá 

de seguida uma lista de resultados de pesquisa. Clique no título do registo para aceder aos 

detalhes do mesmo, ou nas miniaturas das representações digitais para ter acesso direto às 

fotografias. 

4.8. Visualize as fotografias conforme indicado no ponto 3.6. 

 

  

 


