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Setembro no ABM... 

 

 

 

Histórico do Diário de Notícias online 

Na sequência do protocolo assinado com a 

Empresa Diário de Notícias no passado dia 19 

de junho, o ABM dá início à disponibilização 

on line da coleção digital Diário de Notícias, na 

posse do ABM, cujos originais estejam 

datados até ao ano de 2000 (inclusive). Este 

mês de Setembro disponibilizaremos os 

diários correspondentes aos anos de 1994 a 

2000. Consulte a plataforma Prisma. 

http://biblioteca.abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=32144&DDB=#.WagkC61OpsY
http://abm.madeira.gov.pt/pt/inicio/


 

Fundo “Perestrellos Photographos” (PER) 

online – página Web 

Este mês de setembro daremos continuidade à 

divulgação do fundo “Perestrellos 

Photographos” (PER), facultando uma seleção 

de 384 imagens de postais e de negativos em 

suporte de vidro e película. Desta feita, as 

temáticas retratadas dizem respeito a espaços 

públicos (como arruamentos, fontanários e 

jardins), a festividades e rituais, a flora e 

fauna,  a infraestruturas (como cais e portos, jardins e cemitérios), a paisagens do arquipélago 

das Canárias do sub-fundo Jordão Olim Perestrello, a paisagens da ilha da Madeira (concelhos 

da Calheta, Câmara de Lobos, Funchal e Machico) e das ilhas Desertas e Selvagens. Consulte 

o dossier de divulgação e a plataforma Archeevo. 

 

Mostra bibliográfica: Cem Anos de 

Solidão: meio século de histórias 

Cem Anos de Solidão foi publicado há 

50 anos, em 1967. Descrito por 

Gabriel García Márquez, como “um 

romance muito longo e complexo” é 

considerado um dos mais marcantes 

do século XX, com 50 milhões de 

cópias vendidas em todo o mundo. A 

Sala de Leitura Geral apresenta uma 

mostra bibliográfica dedicada ao autor 

e à sua obra, patente de 11 de setembro a 25 de novembro. Inclui uma exibição de algumas 

edições de “Cem Anos de Solidão”, provenientes do nosso acervo bibliográfico, assim como 

painéis informativos sobre o processo criativo e a publicação desta obra. 

Novas exposições do ABM disponíveis para itinerância  

O ABM disponibiliza, a partir de julho, 4 novas exposições para itinerância. Os destaques 

criados pelo ABM, no âmbito do seu programa de extensão cultural, são disponibilizados para 

itinerância, após o período de exibição nos nossos espaços. Este material de empréstimo 

contempla agora as mostras: "Shakespeare: génio da palavra", "Raul Brandão: 150 anos de 

nascimento", "Cervantes: 400 anos" e "A véspera do Natal na Madeira". Consulte a lista 

completa de itinerâncias no nosso site institucional. 

 

 

 

https://pt.calameo.com/read/0018383589436b7de8817
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/
http://abm.madeira.gov.pt/pt/projetos-e-atividades/exposicoes-e-mostras/
http://abm.madeira.gov.pt/pt/projetos-e-atividades/exposicoes-e-mostras/


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. 

 

 Ateliê de Verão – Elmer 

│5 e 6 de setembro│terça e quarta-feira 

“O Elmer era diferente. O Elmer era aos quadrados. O 

Elmer era amarelo e cor de laranja e encarnado e cor-de-

rosa e roxo e azul e verde e preto e branco. O Elmer não 

era cor de elefante.” 

Este atelier vai fazer brilhar o elefante mais colorido do 

planeta — o Elmer. Publicado originalmente em Inglaterra 

em 1968, é o primeiro livro que David McKee escreveu 

sobre o agora famoso Elmer, o elefante às cores. Com o 

Elmer é fácil perceber que não faz mal ser diferente - pelo 

contrário: ser diferente é bom e mesmo divertido! 

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) 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil.  

 

ABM informa...   

 

“Fotografias em destaque”  

No mês de setembro a 

rubrica "Fotografias em Destaque", 

dará destaque a duas temáticas: na 

primeira quinzena divulgaremos 

Igrejas e Capelas e a partir do dia 15, 

lembrando as Festas das Vindimas, 

disponibilizaremos imagens da 

temática vitivinicultura. Esteja atento 

aos nossos canais de informação.  

https://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/2017_jul_ago_set_calendario
http://abm.madeira.gov.pt/pt/fotografias-em-destaque/
http://issuu.com/arquivo-biblioteca-madeira/docs/dossierperjunho2017_v2


 

Novos registos paroquiais online 

Foram recentemente colocadas online as seguintes imagens de registos paroquiais de 

batismos, casamentos e óbitos do concelho do Funchal: paróquia de São Pedro (75.057 

imagens), paróquia de Santa Luzia (29.020 imagens), paróquia de Santa Maria Maior (47.368 

imagens), paróquia do Monte (27.815 imagens) e paróquia de São Gonçalo (13.883 imagens). 

Seguir-se-ão as paróquias da Sé, Santo António e São Martinho. Consulte a plataforma 

Archeevo. 

Formação “Gestão e organização de Arquivos” 

No passado mês de julho decorreu no ABM uma ação subordinada ao tema "Gestão e 

Organização de Arquivos". A formação, validada pela Secretaria Regional de Educação, foi 

ministrada pelo arquivista do ABM, João Nuno Freitas e representa um contributo importante 

para a formação de quadros especializados na Região. 

No mês de julho e agosto deram entrada: 

• Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações 

Total de 198 u.i. (caixas e pastas) contendo listas de passageiros, processos de emigração 

definitiva, coleções de certificados e declarações diversas, entre outros documentos. 

Incorporação em 10/07/2017. 

• Direção de Serviços de Museus e Património Cultural: documentação relativa à recolha de 

património cultural imaterial da RAM realizada em vários concelhos da RAM –por  António 

Aragão e Artur Andrade.  

Total de 12 u.i. (caixas) contendo 343 bobines, cassetes e pastas. Depósito em 24/07/2017. 

• Monografias ofertadas por Duarte Mendonça, Graça Reis e Teresa Nascimento, Lúcia N. 

Ferreira 

Total de 6 espécies bibliográficas. 

 • Publicações periódicas ofertadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz, Açormedia, S.A., 

Singular Plural, Arte & Comunicação, Estado Maior do Exército, Ministério da Marinha, 

Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, Fundação Amparo à 

Pesquisa do Estado de Sã Paulo e Fundação Calouste Gulbenkian. 

Total de 41 espécies bibliográficas. 

• Depósito Legal 

Entrada de 16 caixotes, contendo um total de 2913 espécies bibliográficas. 

   

 

http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/
http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/

