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PT/ABM/CCS - Major Charles Courtney Shaw

Description level

F

Reference code

PT/ABM/CCS

Title type

Atribuído

Title

Major Charles Courtney Shaw

Dates

1913 - 1974

Prominent dates

Entre 1920 e década de 40 do séc. XX

Dimension
Support

O fundo é constituído por 357 negativos: um em película de 9X12 cm; 11 em película de 6X6cm e as
restantes 345 em vidro de 8X11cm.
Película, Vidro

Holding entity

Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira

Producer

Shaw, Charles Courtenay, major (1878-1971).

Biography or history

Charles Courtenay Shaw, nasceu em Londres a 15 de agosto de 1878 e faleceu no Funchal, a 5 de julho
de 1971. Casou--se com Jean Ruby Blanche Leslie, com quem teve um filho, Keneth Guex Courtenay
Shaw.
Em 1920 veio para a Madeira trabalhar na firma Blandy Brother’s & Ca, sendo o diretor geral. Cargo que
exerceu até 1946. Poderá ter residido na rua Coronel Cunha e, depois, na Quinta Glicínia, localizada na
rua de Santa Luzia e, posteriormente, na Quinta da Penha à rua da Imperatriz D. Amélia.
Esta coleção foi doada à casa fotográfica Vicente na década de 40 do século XX, não existindo qualquer
documento comprovativo desse ato. Assim, já constava do acervo da casa fotográfica na altura da
aquisição por parte do Governo Regional da Madeira, a 13 de junho de 1979. Após a aquisição foram
feitas provas em laboratório para melhor visualização dos negativos e posterior catalogação.
Em novembro-dezembro de 2001, foi efetuada a limpeza dos negativos e o seu acondicionamento em
novas caixas e envelopes.
Aquisição pelo Governo Regional da Madeira a 13 de junho de 1979 e integração no Photographia-Museu
Vicentes. A 23 de junho de 2016, este fundo é depositado no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da
Madeira (ABM), a fim de garantir melhores condições de conservação.
O fundo Charles Courtenay Shaw é definido pelo caráter amador do mesmo, retratando pessoas e
situações relacionadas com o âmbito familiar (retratos, residências e férias). Apresenta, também, aspetos
do Arquipélago da Madeira, do seu quotidiano e das suas paisagens. Inclui algumas imagens do túmulo
de Charles Courtenay Shaw e Jane Ruby Blanche Shaw, as quais devem ter sido integradas
posteriormente à data da doação do fundo e, também, uma imagem de 1913 que não deverá pertencer ao
fundo, estando aí colocada provavelmente por contaminação. Por este motivo, as datas extremas
atribuídas têm em consideração esta imagem e a data das imagens do referido túmulo (1974), sendo que
as datas predominantes se relacionam com a provável data de chegada à Madeira de Charles Courtenay
Shaw (1920) e a data da doação da coleção à casa Vicente (década de 1940). A datação das imagens
dentro deste intervalo de tempo foi efetuada a partir da observação das mesmas. Quando não foi possível
atribuir qualquer data, optou-se por datar os negativos de posteriores a 1920 (ano da chegada de Charles
Courtenay Shaw à Madeira).
O fundo está organizado segundo critérios temáticos, tendo sido criadas 3 secções: PT/ABM/CCS/A Família Shaw e amigos; PT/ABM/CCS/B - Madeira; PT/ABM/CCS/C - Europa e América. A secção A está
subdividida em três séries: Residências, Retratos e Túmulo. A secção B está dividida em oito séries:
Arruamentos, Atividades económicas, Paisagens, Património, Pontes, Quintas, Revolta da Madeira e
Transportes. A secção C está dividida em cinco séries: Espanha, Estados Unidos da América, França,
Holanda e Não identificadas. Algumas séries estão subdivididas em subséries, estando ambas ordenadas
alfabeticamente.
O fundo está disponível ao público em formato digital.

Custodial history

Acquisition information

Scope and content

Arrangement

Access restrictions

Reprodução para exposição, publicação e utilização comercial mediante autorização do ABM. Em todas
as imagens serão obrigatoriamente referenciados os respetivos créditos, segundo o Regulamento Geral
de Acesso e Reproduções do ABM.
Physical characteristics and technical O fundo encontra-se em bom estado geral de conservação, apresentando, no entanto, 11 negativos
requirements
partidos e um muito deteriorado.
Muitas imagens apresentam pouca qualidade, relacionada com a má captação das mesmas.
Other finding aid
Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Major Charles Courtney Shaw, 2018, IDD n.º 159.
Conditions governing use
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