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Janeiro no ABM...

150 anos do nascimento de Raul Brandão (1867-1930)
O ABM assinala o nascimento deste ilustre escritor com uma mostra biobibliográfica a partir do
dia 16 de janeiro, na Sala de Leitura Geral. Incluirá algumas das edições das obras de Raul
Brandão, presentes no catálogo do ABM, assim como informação sobre a vida e a obra do
escritor, nascido no Porto em 12 de março de 1867.

Imagens de registos paroquiais online
No corrente mês de janeiro o ABM disponibilizará as imagens dos registos paroquiais das
freguesias das Achadas da Cruz, Água de Pena, Arco da Calheta, Arco de São Jorge e
Boaventura. Trata-se do primeiro passo do importante projeto de colocação on line de objetos
digitais associados às descrições arquivísticas inseridas na plataforma Archeevo. Note-se que
tais descrições descem ao nível de documento simples, agregando a informação até agora
disponibilizada em duas bases de dados distintas: a de registos de casamentos e batismos.
Aos poucos serão facultadas as imagens dos registos das restantes paróquias e outros fundos,
o que informaremos em devido tempo.

Novo catálogo bibliográfico do ABM online em atualização
O ABM apresenta o seu novo catálogo bibliográfico, decorrente da migração de dados para a
plataforma PRISMA. O novo catálogo funde os acervos bibliográficos dos extintos Arquivo
Regional da Madeira, Biblioteca Pública Regional e Biblioteca de Culturas Estrangeiras. Integra
ainda os fundos bibliográficos disponíveis nas bibliotecas e centros de documentação da
Região, no âmbito do projeto cooperativo Catálogo Coletivo Bibliotecas da Madeira (CCBM).
Esta nova plataforma integrará, em breve, as imagens dos jornais, monografias e outras
espécies bibliográficas. Consulte aqui.

Para os mais pequenos...
Hora do Conto
Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.
Histórias e atividades para crianças até aos 12 anos.
Consulte o calendário trimestral da Sala – Janeiro-Março 2017.

21 de janeiro, 11h00│SESSÃO ESPECIAL COM A PRESENÇA DA PSP
Nesta hora do conto especial destaque para a sensibilização sobre prevenção rodoviária;
segurança na estrada e cuidados no automóvel.

ABM informa...

Novo instrumento descritivo disponível: Escolinha Alemã do Funchal
Apresentamos o inventário do arquivo da Escolinha Alemã do Funchal, elaborado pela
arquivista Ana Cristina Men, que integra documentação de 1933 a 1978, referente ao ensino e
às atividades criativas desenvolvidas pelos alunos, bem como alguma correspondência em
língua alemã. Deste conjunto documental, destacamos as fotografias e a correspondência
recebida e expedida, documentação que nos fornece um conhecimento mais profundo das
atividades da instituição e sobre a própria instituição. Relativamente às atribuições específicas
da Escola, inclui documentação no âmbito de uma pedagogia inovadora e desenvolvimento

infantil diferenciado das escolas existentes à época, das quais destacamos as secções Alunos
e Fotografias, as quais ilustram bem o trabalho desenvolvido pelos professores e alunos. Este
pequeno núcleo tratado é mais uma contribuição para a história da educação na Madeira,
nomeadamente, para a história do ensino primário privado.
Inventário Escolinha Alemã do Funchal

Incorporações e oferta de livros
• Tribunal Judicial da Comarca da Madeira
92 caixas contendo processos judiciais do extinto Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz.
• Empresa William Hinton & Sons, Lda.
42 unidades contendo livros e pastas do arquivo do Engenho Hinton, resultantes de nova
doação a 13 de dezembro de 2016.
• Monografia ofertada por Marco Paulo Gomes
Total de 1 monografia.
• Monografias ofertadas pela Câmara Municipal da Calheta, Europe Direct, Universidade de
Lisboa, BAD, Ana Aeroporto.
Total 13 monografias.

Em breve...
Mostra documental na sala de leitura do Arquivo: Música e Belas Artes na Madeira
No mês de fevereiro estará disponível na Sala de Leitura do Arquivo e Reservados uma mostra
documental dedicada aos acervos da Academia de Música e Belas Artes da Madeira e do
Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. A disponibilização destes arquivos vai permitir
um conhecimento mais alargado da história da educação artística na Madeira.
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