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Julho no ABM... 

 

 

Lançamento da nova página institucional 

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira apresenta aos seus utilizadores a nova 
página institucional, disponível em abm.madeira.gov.pt . Para além de toda a informação 
institucional disponibilizada – designadamente sobre os seus serviços e acervo – o site oficial 
privilegia o acesso aos arquivos e coleções do ABM, através das bases de dados e 
instrumentos de descrição. Refira-se que a nova página, com uma imagem atual e simples, 
utiliza um conjunto de funcionalidades que permitem uma navegação fácil, rápida e adaptada 
aos dispositivos móveis.  

 



Mostra documental acervo Pereira da Costa na Sala de Leitura do Arquivo 

A partir do dia 7 de julho estará disponível na sala de leitura do Arquivo a mostra documental 
dedicada ao acervo de José Pereira da Costa (diretor do Arquivo Distrital do Funchal entre 
1955 e 1966). O espólio, já disponível à consulta, possui documentação reunida ao longo da 
vida do casal José e Clara Pereira da Costa, relativa não só à sua trajetória pessoal e familiar 
mas também à sua atividade profissional e associativa.  
A mostra documental permanece na sala de leitura até 30 de setembro. 

Contrato de depósito com a empresa João de Freitas Martins 
 
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira assina no dia 8 de julho, às 17h30, no 
auditório do ABM, um contrato de depósito com a Empresa João de Feitas Martins, S.A., 
através do qual se compromete a zelar pela conservação, segurança e tratamento técnico da 
documentação entregue à sua guarda. Dos documentos incorporados destacam-se, entre 
outros, as atas de constituição desta empresa de navegação que remontam ao século XIX. 

Protocolo de colaboração com a Empresa de Eletricidade da Madeira 
 
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, através da Secretaria Regional da 
Economia, Turismo e Cultura, assina um protocolo de colaboração com a Empresa de 
Eletricidade da Madeira, S.A. A cerimónia terá lugar no dia 12 de julho, às 17h30, no auditório 
do ABM. Este acordo tem por objetivo a execução do projeto de inventariação, seleção e 
transferência para o ABM da documentação histórica da Comissão Administrativa dos 
Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira, na posse da Empresa de Eletricidade da Madeira.  

 

Para os mais pequenos... 
Hora do Conto 
Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.  
Histórias e atividades para crianças até aos 12 anos. 

Ateliês de verão – julho 2016 
Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil. 

 

 

“Agricultor de palmo e meio” ESGOTADO 
Dia 5 – dos 4 aos 7 anos de idade  (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h)  
Dia 6 – dos 8 aos 12 anos de idade (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h)  
 
"Origami a mim, origami a ti!" ÚLTIMAS VAGAS 



Dia 12 – dos 4 aos 7 anos de idade  (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h) 
Dia 13 – dos 8 aos 12 anos de idade (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h) 
 
“Quem tem medo da página em branco?” – Escrita Criativa 
Ateliê de 2 dias (manhã ou tarde) – 8 aos 12 anos 
Dias 19 e 20 de julho, das 10h às 12h ou das 14h às 16h. 
 

 

 
ABM informa...   

Acervo fotográfico Vicentes transferido para o ABM 

Determinado por despacho de 14 março do Secretário Regional da Economia, Turismo e 
Cultura, iniciou-se no passado dia 13 de junho a transferência para o ABM do acervo 
fotográfico do Photographia-Museu Vicentes, depositado na Rua da Conceição. Em causa 
cerca de 742 mil negativos e outras espécies fotográficas, pertencentes às casas fotográficas 
Vicentes, Perestrelos, Figueiras, Carlos Fotógrafo e ainda de vários fotógrafos profissionais e 
amadores, abarcando um arco temporal que cobre a segunda metade do século XIX até à 
década de 80 do século XX. 
O ABM concretizará um plano de tratamento, inventariação e digitalização deste valioso 
património, estabelecendo prioridades segundo a importância histórica e técnica das diferentes 
coleções. Porém, enquanto decorrer a reorganização efetiva do acervo depositado, fica 
limitado ou mesmo suspenso o fornecimento de imagens e de pesquisas a particulares e 
entidades públicas e privadas. A segunda fase da transferência do acervo, depositado na Rua 
Latino Coelho, terá início na segunda quinzena de julho. 

Software Archeevo 

O ABM procedeu à aquisição do software de descrição arquivística Archeevo, atualmente em 
fase de parametrização. Este software permitirá que, até ao final do ano, o ABM coloque online 
o seu acervo digital, bem como adira à rede nacional de arquivos. 

Digitalização de documentação da Assembleia Legislativa da Madeira 

No seguimento da colaboração com a Assembleia Legislativa da Madeira, o ABM acordou a 
digitalização de diários das sessões referentes à VIII Legislatura, num total de 8 volumes.  

Empréstimo de livros escolares 
 
Informamos os nossos leitores que a partir do dia 2 de julho, na sala de leitura geral da 
Biblioteca, inicia-se a receção das listas para empréstimo dos livros escolares para o ano de 
2016/2017. As referidas listas serão numeradas por ordem de chegada. 

Incorporações e oferta de livros 
 
Arquivos 
• Documentação do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal;  
• Arquivo João de Freitas Martins S.A. 



 

Biblioteca  

• Monografias ofertadas por Victor Correia, Edward M. Kassab, Maria Conceição Pereira, 
Graça Reis, Jorge Forjaz e Museu Vicentes.  
• Publicações do Arquivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife e do Arquivo Nacional 
do Brasil.. 
• CD de Vitor Sardinha, cuja edição foi apoiada pela Direção Regional de Cultura. 
• Depósito legal: entrada de 17 caixotes contendo cerca de 3299 espécies bibliográficas. 

 

EM BREVE... 

Estágios no ABM 

 O ABM recebe nos meses de verão, no serviço de Preservação, Conservação e Restauro, 
estagiários dos programas Eurodisseia, Erasmus e ainda um estágio profissional.  

No serviço de Informática estão a decorrer três estágios curriculares. 

  

Versão inglesa da página institucional do ABM 

Em breve o ABM disponibilizará a versão inglesa do seu site. 

 

 

Cancelar subscrição - Editar a sua subscrição 
 

Caminho dos Álamos n.º 35 

 

 
 


