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Julho no ABM...

ABM assina acordo de digitalização com a Igreja
Inglesa do Funchal
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira
(ABM) assina no próximo dia 3 de julho, pelas 17h00,
um Acordo de Digitalização de documentos de valor
histórico-cultural da Church of the Holy and Undivided
Trinity, mais conhecida por Igreja Inglesa do Funchal
(HTC). O projeto inclui a descrição dos documentos,
que será feita pelo arquivista da HTC, Sr. Cefyn
Embling-Evans, sob a orientação dos arquivistas Dra.
Maria Favila Vieira da Cunha Paredes e Dr. Nuno
Mota. Uma vez digitalizados, os mesmos serão
disponibilizados na plataforma Archeevo.
Os documentos selecionados abrangem os séculos
XIX a XX e um total de cerca de 330 itens (livros e
pastas, maços e macetes e envelopes contendo diversos documentos).

Revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série – Chamada para Artigos / Call for
Papers
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) dá início a um novo projeto
editorial: a criação de uma Nova Série da revista Arquivo Histórico da Madeira, que existe
desde 1931. Pretende-se honrar e ampliar o legado cultural desta publicação, elegendo,
agora, um novo paradigma editorial, que assenta em vários pilares: a produção, de forma
sólida e continuada, de conhecimento científico; a fixação de características editoriais
novas, de entre as quais se destaca a existência de um Conselho Científico e o
estabelecimento de uma periodicidade; finalmente, a aposta nos formatos digitais e na
Internet, para efeitos quer da publicação, quer da divulgação.
Deste modo, o ABM vem por este meio convidar investigadores a participar no número
inaugural da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série, através da submissão de
um paper (artigo ou ensaio científicos).
Em termos temáticos, a revista pretenderá divulgar, principalmente, conteúdos científicos
relacionados com a História, a Memória e o Património – material e imaterial – do
Arquipélago da Madeira. Por conseguinte, as áreas do conhecimento a privilegiar serão a
História, as Ciências Sociais e Humanas (Sociologia, Antropologia, Etnografia,
Demografia, Economia, Geografia), a Arquivística, a História de Arte, a Arqueologia, a
Museologia, os Estudos Literários e Linguísticos.
A periodicidade será bianual e o primeiro número desta Nova Série virá a lume em 2019.
O prazo para submissão de propostas (que devem ser enviadas para o endereço
eletrónico: ahm.abm.sretc@madeira.gov.pt) decorre até final do ano presente –
dezembro de 2017 – e a entrega dos papers deverá ser feita até outubro de 2018.

Empréstimo de manuais escolares – receção de
listas
A partir de 17 de julho, na sala de leitura geral do
ABM, inicia-se a receção das listas para empréstimo
de livros escolares de todos os graus de ensino, para
o ano letivo de 2017/2018. As referidas listas serão
numeradas por ordem de chegada. Este serviço,
prestado aos leitores do ABM, tem por objetivo ajudar
as famílias a diminuir os custos de aquisição de livros escolares, bem como facilitar o
acesso e utilização de recursos documentais atualizados.

Digitalização de publicações da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM)
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) acordou com a DREM a
digitalização de 7 títulos de publicações periódicas de estatística regional, editadas antes
do ano de 2000. A seleção inclui o Anuário Estatístico Regional de 1990 a 1998 e o
Boletim Mensal e Trimestral de 1970 a 1989. O trabalho teve início no mês de maio,
tendo já sido efetuadas 3470 imagens.

Formação em Gestão e Organização de Arquivos
Entre os dias 17 e 21 de julho, o ABM promove uma atividade formativa em Gestão e
Organização de Arquivos, orientada pelo arquivista Dr. João Nuno Perestrelo. Trata-se de
uma formação validada pela Secretaria Regional de Educação, destinada a docentes,
profissionais da informação ou outros interessados. Inscrições disponíveis em
breve através da Plataforma Interagir.

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 Infantojuvenil – de julho a setembro de 2017.

Ateliês
Vazio │4 e 5 de julho│terça e quarta-feira.
A partir do livro Vazio, de Catarina Sobral, vão ser criadas
inúmeras atividades que farão as delícias dos pequenos
leitores.
Dia 4 —dos 4 aos 7 anos - das 10h às 12h ou das 14h às
16h.
Dia 5 — dos 8 aos 12 anos - das 10h às 12h ou das 14h às
16h.
Mediante inscrição prévia. Últimas vagas disponíveis.

As preocupações do Billy │11 e 12 de julho│terça e
quarta-feira.
O Billy está constantemente preocupado. São os chapéus,
os sapatos, as nuvens, a chuva, os pássaros gigantes…
Mas a sua avó tem uma fantástica solução.
A partir do livro de Anthony Browne, As preocupações do
Billy, os nossos leitores vão acabar com os seus medos, de
vez!

Dia 11 —dos 4 aos 7 anos – das 10h às 12h ou das 14h às 16h.
Dia 12 — dos 8 aos 12 anos – das 10h às 12h ou das 14h às 16h.
Mediante inscrição prévia. Últimas vagas disponíveis.

ABM informa...
Fundo “Perestrellos Photographos” (PER) online – página Web e
rubrica “Fotografias em destaque”
Este mês de julho facultaremos uma seleção de 252 imagens de postais e de negativos
em suporte de vidro e película, do fundo “Perestrellos Photographos” (PER). As temáticas
retratadas dizem respeito a acontecimentos e efemérides, a associações e clubes, a
diversas atividades económicas, como agricultura, artesanato, comércio, hotelaria e
restauração, indústria, pesca. A seleção inclui, também, atividades recreativas e
desportivas, terminando com personalidades. Consulte o dossier de divulgação e a
plataforma Archeevo.

Já na rubrica "Fotografias em Destaque", no dia 01 de julho, apresentamos fotografias da
estadia na Madeira do marechal Józef Pilsudski (1867-1935), associando-nos, assim, às
comemorações dos 150 anos do nascimento de uma das mais proeminentes figuras
políticas da Polónia. No dia 15 de julho salientaremos a visita régia à Madeira, em junho
de 1901.

Novos registos paroquiais online
Até ao presente, foram já colocadas online, na plataforma Archeevo, as imagens dos
registos de batismo, casamento e óbito das freguesias iniciadas com letra A (Achadas da
Cruz) a E (Estreito da Calheta), num total de 255.581 imagens. No corrente mês de julho
facultaremos digitalizações dos registos vitais das paróquias de São Pedro e Santa Maria
Maior, concelho do Funchal, num total de 94.858 imagens.

No mês de maio deram entrada:
• Documentos ofertados por Ana Madalena Trigo de Sousa
Total de 10 monografias e 2 cartas patentes.
• Monografias ofertadas por Graça Reis
Total de 13 espécies bibliográficas.
• Publicações periódicas ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo, Açormedia, Universidade de Coimbra, Ludens Clube de Machico, Arquivo
Nacional do Brasil, Singular Plural, Arte & Comunicação, Instituto de Estudios Turolenses,
Ministério da Marinha
Total de 36 espécies bibliográficas.
• Depósito Legal
Entrada de 15 caixotes, contendo um total de 2921 espécies bibliográficas.
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