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Janeiro no ABM...

Certificação de qualidade renovada do ABM
O sistema de gestão da qualidade do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM)
transitou para a norma NP EN ISO 9001:2015, na sequência da auditoria externa de transição
que decorreu nos dias 20 e 21 de novembro. Refira-se que, em 2016 e 2017, o ABM
empreendeu uma reforma profunda do seu sistema de gestão da qualidade, simplificando-o e
integrando os serviços da extinta Biblioteca Pública Regional.

Carteira de ações especial público sénior
O Serviço Educativo apresenta, pela primeira vez, um conjunto de atividades destinadas ao
público sénior. Estão previstas duas ações permanentes: uma dedicada à pesquisa
genealógica e outra orientada para a exploração de regionalismos e expressões típicas da
Madeira. Nas atividades temporárias preparamos uma oficina dedicada ao carnaval e outra que
recorda os lugares e aspetos do nosso património.
Para inscrições ou mais informações contacte o Serviço Educativo

em seec.abm.sretc@madeira.gov.pt.
Consulte a carteira de ações.

Guia prático de preservação "Acondicionar Documentos"
O Serviço de Preservação, Conservação e Restauro do ABM publica o Guia Prático de
Preservação n.º 4, no qual apresenta soluções de acondicionamento para os seus
documentos.

Para os mais pequenos...
Hora do Conto
Todos os sábados, às 11h00,
na Sala Infantojuvenil.
Consulte o calendário de atividades de janeiromarço 2018.

ABM online...
Liceu Jaime Moniz, Ilhas Canárias e
retratos de estúdio
No mês de janeiro continuaremos a
publicação, na plataforma Archeevo,
dos retratos de estúdio do fundo
Photographia Vicente, com um lote de
288 imagens, datadas de entre 1891 e
1903. Facultaremos também 66
negativos, em suporte de vidro e
película, do Liceu Jaime Moniz, do
fundo Perestrellos Photographos,
subfundo de Jordão Olim Perestrelo.
Concomitantemente, a rubrica "Fotografias em Destaque" apresentará, na primeira quinzena
de janeiro, a temática Liceu Jaime Moniz, com imagens que mostram as diferentes fases de
construção do edifício, bem como atividades escolares e desportivas. Já a partir do dia 15 a

escolha recairá sobre as ilhas de Tenerife e de Grã-Canária, do fundo Perestrellos
Photographos.

Jornais novos títulos online
No mês de janeiro disponibilizaremos na plataforma Prisma os seguintes títulos: O Archivista,
O Amigo do Povo e Archivo Literario, num total, respetivamente, de 58, 119 e 24 pdfs
pesquisáveis.

Novos registos paroquiais disponíveis
Recentemente facultámos os registos paroquiais das seguintes freguesias: Porto da Cruz (26
048 imagens); Estreito de Câmara de Lobos (38 506 imagens); Porto Moniz (20 961 imagens);
Ribeira da Janela (9031 imagens); Seixal (14 634 imagens) e Madalena do Mar (11 392
imagens). Consulte a plataforma Archeevo
Seguir-se-á a freguesia de Machico.

ABM informa...
Visitas orientadas à exposição O Natal / a Festa nas Crónicas de Horácio Bento de
Gouveia marcações com o Serviço Educativo
Com o objetivo de assinalar a quadra natalícia, o ABM apresenta uma exposição que divulga
alguns aspetos do Natal ou da Festa na Madeira, tais quais foram descritos pelo escritor
madeirense Horácio Bento de Gouveia (1901-1983), em crónicas de imprensa periódica. A
exposição ficará patente até ao final de janeiro. O Serviço Educativo está a receber inscrições
para visitas orientadas destinadas aos alunos do ensino secundário e universitário, mediante
inscrição prévia em seec.abm.sretc@madeira.gov.pt . Trata-se de uma atividade prática com a
duração de 90 minutos, destinada ao 3.º ciclo, ensino secundário, universitário, cursos CEF e
cursos profissionais, em que os alunos terão contacto direto com a obra deste autor de
referência nacional.

Entrada de documentação do Externato Lisbonense do Funchal
O ABM recebeu documentação do extinto Externato Lisbonense do Funchal, através de uma
doação de Teresa Castro Afonso, coproprietária daquele estabelecimento de ensino.
Os documentos incorporados estarão disponíveis à consulta após tratamento e inventariação.
Este arquivo integra documentação relativa à administração desta escola, designadamente
gestão administrativa e financeira, bem como ao ensino e às atividades criativas desenvolvidas
pelos alunos. Destacam-se os livros de atas, a correspondência, os registos de matrícula, os
registos de avaliação escolar, os registos de filiados na Mocidade Portuguesa, algum material
pedagógico e, finalmente, registos em cassete vídeo/CD de eventos e comemorações da
escola.

Ingresso de documentos e oferta de livros (dezembro)
Grupo Musical 10 de Maio de 1937
Total de 4 documentos (atas, correspondência e estatutos). Doação feita por Marta Sofia
Nóbrega Nunes em 28-11-2017 e que complementa a doação feita em 15-07-2014.
Família Bento de Gouveia
Total de 1 caixa contendo 7 capilhas com documentos diversos (de genealogia, legais,
correspondência, de identificação do Dr. Horácio Bento de Gouveia), dos anos de 1829 a 1941.
Depósito em 04-12-2017 por Maria Fátima Madureira de Ornellas de Gouveia Soares.
Formalização em 07-12-2017.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro
Total de 508 u.i. contendo documentação acumulada procedente da ex-Direção Regional do
Tesouro. Incorporação em 04 e 05-12-2017.

Escola Secundária Jaime Moniz
Incorporação em 19-12-2017 de um livro de termos de matrículas dos anos letivos de 1923/24
e 1924/25.
Empresa Diário de Notícias
Total de 32 cacifos e diversas pastas contendo negativos e provas fotográficas utilizados para
efeitos de edição do jornal Diário de Notícias. Depósito em 28-12-2017, na sequência do
protocolo assinado em junho de 2017.
Monografias ofertadas por Duarte Mendonça e António Francisco Gonçalves Simões
Total de 5 espécies bibliográficas.
Monografias ofertadas pelo Museu de Arte Antiga, Posto Emissor do Funchal e Direção
Regional da Cultura
Total de 46 espécies bibliográficas.
Publicações periódicas ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo, Singular Plural, Arte & Comunicação, Fundação Calouste Gulbenkian e Açormedia S.A.,
Total de 10 espécies bibliográficas.

