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Outubro no ABM...

Novos autos de doação enriquecem acervo do ABM
Escritor João França e Padre Alfredo Vieira de Freitas
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira assina no mês de outubro dois autos de
doação. A 12 de outubro, às 17h00, no auditório do ABM terá lugar a cerimónia que formaliza a
entrada do arquivo e biblioteca do escritor madeirense João França. O acervo será entregue à
Região pelo Sr. Ivo Sinfrónio Martins, sobrinho do escritor. Na mesma ocasião será
apresentado o livro "Dramaturgia de João França",uma publicação da Editora Madeirense.
No dia 25 de outubro, pelas 17h00, será assinado o auto de doação do acervo do
Padre Alfredo Vieira de Freitas, com a presença do Secretário Regional da Economia, Turismo
e Cultura, Eduardo Jesus e do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa.
Conferência e mostra documental destacam "Documentação da Misericórdia do Funchal
– inventários de património religioso e iluminuras"
No dia 13 de outubro o ABM recebe a conferência "Documentação da Misericórdia do Funchal
– inventários de património religioso e iluminuras" apresentada pelas investigadoras Dr.ª Rita
Rodrigues e Dr.ª Isabel Santa Clara. O evento destina-se a estudantes, investigadores e todos
os interessados em conhecer melhor o património e acervo documental desta instituição. A
entrada é livre.
Na mesma ocasião abrirá uma pequena mostra na Sala de Leitura do Arquivo destinada à
divulgação do acervo da Santa Casa. Os documentos selecionados ficarão expostos até 14 de
janeiro de 2017.

Serviço Educativo do ABM apresenta carteira de ações 2016/2017
O Serviço Educativo do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira apresenta à
Comunidade Educativa a sua carteira de ações para o novo ano letivo. Conheça as visitas
orientadas, atividades e formações que propomos em 2016/2017.
https://issuu.com/als265/docs/carteiradeacoesabm-final2016-2017

Mostra bibliográfica: “100 anos de Cervantes”
Até 30 de novembro está patente na Sala de Leitura Geral a mostra bibliográfica que assinala
os 400 anos da morte de Miguel de Cervantes Saavedra, com informação sobre o escritor e a
obra Dom Quixote.

Para os mais pequenos...
Hora do Conto
Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.
Histórias e atividades para crianças até aos 12 anos.
29 de outubro ESPECIAL HALLOWEEN
Consulte o calendário de atividades da Sala InfantoJuvenil de outubro a dezembro
https://issuu.com/als265/docs/2016_out_nov_dez_calendario/1?e=26370170/39031944

ABM informa...
Nova tabela de taxas no ABM
Informamos que foi publicada uma nova tabela de taxas a cobrar pelos serviços prestados pelo
Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, conforme a Portaria n.º 385/2016, de 14 de
setembro.
Incorporações e oferta de livros
• Biblioteca Padre Alfredo Vieira de Freitas (doação)
44 caixas (37 contendo cerca de 2400 espécies bibliográficas e 7 com documentos de
arquivo).
• Biblioteca do escritor João França (doação)
28 caixas com documentos pessoais e a sua obra literária e cerca de 1550 espécies
bibliográficas.
• Coleção de Aires Tiago Rodrigues de Andrade (doação)
Uma mala contendo documentos e fotografias relativos ao 1.º e 2.º Ralys de Automóveis

realizados na Madeira nos anos 40 do século XX, organizados pelo Rotary Club do Funchal
(RCFUN).
• Arquivo da "Fotografia Londres" (formalização da doação em breve)
Extinta casa fotográfica sedeada na rua das Pretas. Cerca de 158 caixas de diferentes
formatos contendo cerca de 54.000 espécies fotográficas, designadamente foto de atelier e
reportagem, como batizados e primeiras comunhões.
• Documentação acumulada da Câmara Municipal de Câmara de Lobos
503 unidades contendo documentação acumulada pelo Arquivo Geral entre 1976 e 1994,
nomeadamente expediente diverso e documentação de natureza financeira, entre outra.
• Arquivo do Engenho Hinton [1873-1922] (formalização de depósito em breve)
Cerca de 403 unidades com documentação de natureza financeira, registo de custas de
produção industrial (1955), correspondência, monografias e publicações em série, publicadas
em língua inglesa, na área da indústria da laboração do açúcar e da aguardente sacarina, entre
outros.
• Coleção de Luís Forjaz Trigueiros (1853-1954)
Pasta única constituída por 53 fotografias de Joaquim Augusto de Sousa (1853-1905) e 57
cartas de Luís Vieira de Castro (1898-1954). Aquisição.
• Monografias ofertadas por Beatriz Rocha Trindade, Eduardo Quina, Guilherme de Abreu
Correia, Teresa Clode, José Luís Ferreira de Sousa, Fernando de Castro Brandão, Duarte
Mendonça, Maria de Fátima Soares, Pe. Leandro Garcês.
Total de 37 espécies bibliográficas
• Publicações da Universidade do Minho, Serviço de Documentação da Universidade dos
Açores, Agência Abreu, Arquivo Nacional e Biblioteca do Rio de Janeiro e da Agência de
Promoção da Cultura Atlântica – Madeira Tecnopólo.
Total de 17 espécies bibliográficas
• Depósito Legal: entrada de 25 caixotes contendo cerca de 15.630 espécies bibliográficas.

EM BREVE...
Lançamento da publicação "Arquivos de escritores e investigadores madeirenses"
O ABM apresenta em novembro a nova publicação "Arquivos de escritores e investigadores
madeirenses", a publicar na Revista Arquivo Histórico da Madeira, vol. XXIII. Inclui o estudo
biográfico, inventário e uma seleção de documentos de algumas personalidades da cultura e
sociedade insular de finais do séc. XIX e XX, como Eduardo Nunes Pereira, Fernando Augusto
da Silva, João de Brito Câmara, Luís Marino, entre outros.

