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Dezembro no ABM...

Assinatura de contrato de depósito com a Casa-Museu Horácio Bento de Gouveia
O ABM, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, assina um contrato de depósito
com a Casa-Museu Dr. Horácio Bento de Gouveia, no dia 7 de dezembro, às 12:00. Estará
presente a Secretária Regional, Paula Cabaço, como primeira outorgante, e a Casa-Museu
Dr.Horácio Bento de Gouveia, representada pela sua proprietária e diretora, Maria Fátima de
Gouveia Soares. Com a assinatura deste contrato o ABM recebe um total de 289 monografias, 42
títulos de periódicos (149 existências) e 4 documentos de material não livro. Por sua vez, o
arquivo da família Bento Gouveia conta com 23 pastas e 3 caixas e engloba documentos
pessoais, manuscritos literários, originais dactilografados e anotados de obras, correspondência,
artigos de jornais, entre outros documentos.
A documentação entrada será objeto de tratamento documental e digitalização em 2019.
Exposição «O Natal / a “Festa” nas Crónicas de Horácio Bento de Gouveia»
7 dezembro 2017 a 31 janeiro 2018
Com o objetivo de assinalar a quadra natalícia, o ABM apresenta uma exposição que divulga
alguns aspetos do Natal – ou da “Festa” – na Madeira, tais quais são descritos pelo escritor
madeirense Horácio Bento de Gouveia (1901-1983), em crónicas de imprensa periódica.
A acompanhar esta iniciativa, há também uma mostra bibliográfica dos romances, estudos e
coletâneas de crónicas e artigos jornalísticos do mesmo autor. A exposição abre ao público no
dia 7 de dezembro e ficará patente até ao final de janeiro. O Serviço Educativo promove visitas
orientadas para os alunos do secundário e ensino universitário, mediante inscrição prévia.

Mostra temática «O Natal na Madeira: tradições da “Festa”»
na Sala de Leitura Geral até 15 de janeiro
A mostra «O Natal na Madeira: tradições da “Festa”» destaca os costumes mais genuínos desta
quadra, desde a missa do galo às iguarias típicas da época (bolos de mel, licores e broas).
Pretendemos desta forma dar a conhecer a “Festa” do Natal, muito vivida pelos madeirenses e
bem documentada em diversas obras do nosso acervo bibliográfico.
“A luz e… os meus documentos?!?”
O Serviço de Preservação, Conservação e Restauro do ABM publica mais um Guia Prático de
Preservação, dedicado à ação da luz nos documentos, e com conselhos para os proteger dos
possíveis danos. Consulte o guia.

Para os mais pequenos...

Ateliê de Natal Doces Surpresas
Os nossos leitores, para além de serem devoradores de livros, também adoram uns docinhos de
Natal. Este ano, para adoçar toda a família, vamos confecionar uma das mais conhecidas
receitas de Natal. O que será? Preparem os aventais e lavem as mãos… a diversão vai começar!
Dia 19 — dos 4 aos 7 anos de idade (sessão das 10:00 às 12:00 ou das 14:00 às 16:00);
Dia 20 — dos 8 aos 12 anos de idade (sessão das 10:00 às 12:00 ou das 14:00 às 16:00).
Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil.
Destinado a leitores com cartão. Sob inscrição prévia a partir de 2 de dezembro.

Hora do Conto Especial Natal — 16 de dezembro
No dia 16 de dezembro não perca a hora do conto especial com a participação do Conservatório
– Escola das Artes Engº Luiz Peter Clode.

ABM online...

Retratos de estúdio e Casas de Bordados
No mês de Dezembro iniciaremos a publicação na plataforma Archeevo dos retratos de estúdio
do fundo Photographia Vicente (VIC), com um lote de 203 imagens, datadas de entre junho de
1888 e março de 1891. Facultaremos, também, 96 imagens de casas de bordados dos fundos
Photographia Vicente (VIC) e Perestrellos Photographos (PER). Concomitantemente, a rubrica
"Fotografias em Destaque" apresentará, na primeira quinzena de dezembro, a temática “Retratos
de Estúdio” e, a partir do dia 15, estará disponível uma seleção fotográfica dedicada ao tema
“Casas de Bordados".
Atas da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal
O ABM acaba de disponibilizar na plataforma Archeevo as réplicas digitais das atas das sessões
da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal (anos 1902-1974) e das atas das sessões da
Comissão Executiva/Administrativa do mesmo organismo (anos 1937-1948), num total de 6704
imagens. http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/details?id=56132
Novos registos paroquiais
Foram recentemente colocadas online as seguintes imagens de registos paroquiais de batismos,
casamentos e óbitos: Ponta do Pargo (23 371 imagens), Paul do Mar (12 351) e Santo António da
Serra (10 590). Seguir-se-ão as paróquias de Machico e Porto da Cruz.
Consulte a plataforma Archeevo.

Coleção de jornais antigos
O ABM continua o processo de disponibilização online, através da plataforma Prisma, da sua
coleção de jornais antigos. Em novembro foram divulgados os títulos O Agricultor Micaelense e
Alma Nova, num total de 42 objetos digitais. Seguir-se-ão os títulos O archivista e O amigo do
povo.

ABM informa...
Concurso Nacional de Leitura: edição 2017/2018
Está aberta a 12.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL). A inscrição das escolas
interessadas decorre até ao final do mês de novembro. O objetivo do CNL é promover a leitura e
a escrita junto da população escolar, alargando-se pela primeira vez o concurso aos alunos de
todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo até ao ensino secundário. O calendário e o
regulamento estão disponíveis em https://goo.gl/qLYP2Z
Recorde-se que esta é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, da Direcção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e da Rede das Bibliotecas Escolares (RBE), entre outros
parceiros. O ABM organiza, em abril de 2018, as provas distritais, nas quais serão apurados os
vencedores que representam a Região Autónoma da Madeira (RAM) na final nacional.
Encontro “Arquivos de Família & Investigação em História”
No passado dia 9 de novembro, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, o ABM marcou presença no referido encontro com a comunicação, apresentada
por Fátima Barros “Arquivos de família e pessoais no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da
Madeira (ABM): memórias privadas levadas à futura memória de todos”.
Palestra para professores delegados de Português
Nos dias 13 e 20 de novembro, no auditório do ABM, tiveram lugar dois Encontros de delegados
de português das escolas do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário da RAM, sob a orientação
das professoras Vanda Gouveia e Fátima Matos. Na ocasião, o ABM participou com
uma apresentação, onde divulgou a instituição e os seus principais projetos de divulgação do
livro e leitura, além de proporcionar uma visita orientada às salas de leitura e aos serviços
técnicos.
Exposição “As Ilhas do Ouro Branco. Encomenda Artística na Madeira (Séculos XV-XVI)”
A exposição, patente até 18 de março de 2018, no Museu Nacional de Arte Antiga, conta com
duas peças do ABM, a saber: o Tombo I do Registo Geral da Câmara Municipal do Funchal; e o
treslado da escritura de doação de Francisco Homem de Gouveia e sua mulher ao filho Gaspar
Homem, extraída dos autos de tomada de conta da capela do mesmo Francisco Homem de
Gouveia.

Carta régia de D. Manuel da elevação da Vila do Funchal a cidade, 21 de Agosto de 1508, ABM,
CMF, Tombo I, f. 278v.º.

Oferta de livros
No mês de novembro deram entrada:
• Monografias ofertadas por Frei Herculano Alves: total de 2 espécies bibliográficas.
• Monografias ofertadas pelas seguintes entidades: Centro de Estudos de História do Atlântico;
Xarabanda; Liga Mundial Muçulmana e Instituto História da Ilha Terceira.
Total de 13 espécies bibliográficas.
• Publicações periódicas ofertadas pela Assembleia Legislativa da Madeira: total de 34 espécies
bibliográficas.

Em breve...
Carteira de ações para o público sénior
O Serviço Educativo prepara uma nova carteira de ações, dedicada ao público sénior. As
propostas serão divulgadas em janeiro de 2018.

