Newsletter n.º : 23

Julho no ABM...
Arquivo da Direção dos Serviços
Industriais, Elétricos e de Viação da
Junta Geral do Distrito Autónomo do
Funchal
O ABM disponibiliza na plataforma
Archeevo o fundo da Direção dos Serviços
Industriais, Elétricos e de Viação da Junta
Geral, num total de 5846 registos,
respeitantes a documentos datados entre
1896 e 2006. O fundo foi objeto de revisão e
aprofundamento no que diz respeito à sua
classificação e descrição, facultando-se
informação em profundidade (processo a
processo) para os seguintes conjuntos
documentais: processos de licenciamento
industrial; processos de matrículas de
veículos automóveis; processos de
matrículas de motociclos; processos de
homologação de veículos. Ver mais

Curso Intensivo de Verão para lusodescendentes com visita integrada ao ABM
No dia 11 de julho, o ABM associa-se ao Curso Intensivo de verão para lusodescendentes
“Língua Portuguesa, Literatura e Cultura Madeirenses”. Os participantes nesta iniciativa da

Universidade da Madeira estarão uma manhã no ABM para uma atividade de genealogia, com
visita às salas de leitura. Pretende-se com esta iniciativa dar a conhecer a instituição e permitir
a pesquisa dos registos paroquiais e de passaportes, possibilitando aos lusodescendentes
conhecer a história dos seus familiares de origem madeirense.

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

Ateliê de Genealogia: Quem vai no meu
avião
03 e 04 de julho│ terça e quarta-feira
Neste ateliê vais comandar um avião. Os
passageiros serão os teus pais, avós e
bisavós. Pessoas muito importantes por
fazerem parte da História da tua família.
Cada avião é único, pois cada família
também é única. Traz os nomes e fotos
dos teus passageiros e prometemos-te
uma viagem inesquecível. Prontos para a
descolagem?

Ateliê de Verão: Aquário
10 e 11 de julho│ terça e quarta-feira
“Aquário”, de Cynthia Alonso mostra-nos
a história de uma menina que vive à
beira-rio, e que não deixa passar um dia
sem ir junto do cais observar o movimento
dos peixes e da água. Mas o que
acontecerá ao levar para casa um dos

peixinhos vermelhos que tanto a
encantam? Vem descobrir!

ABM online...
Novas imagens do fotógrafo Artur Campos online
Este mês divulgamos um novo lote de 222 imagens alusivas ao património religioso
edificado, dos concelhos do Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana
e São Vicente, captadas pelo fotógrafo Artur Campos.

Jornais: novos títulos online
Foram recentemente disponibilizados na plataforma Prisma os jornais O crepúsculo, O recreio:

periódico litterário: publicação quinzenal dos alunos do Lyceu do Funchal, The comet, A
Sentinella e A risota, num total de 217 pdfs pesquisáveis.

Fotografias em destaque: Caminho de
Ferro do Monte e Quinta do Monte
(atual Quinta Jardins do Imperador)
No mês de julho, nos dias 1 e 15, na rubrica
“Fotografias em destaque”, selecionamos
dois conjuntos de fotografias relativos às
temáticas “Caminho de Ferro do Monte” e
“Quinta do Monte (atual Quinta Jardins do
Imperador)”, procedentes de vários fundos
do Photographia - Museu "Vicentes".

ABM informa...
Horário de verão do ABM (Agosto 2018)
O ABM informa que, de 01 de agosto a 14 de setembro, o horário de funcionamento das
salas de leitura será o seguinte:
• segunda-feira, exceto feriados, entre as 14h00m e as 18h20m;

• terça-feira a sexta-feira, exceto feriados, entre as 09h30m e as 18h20m;
• sábados, exceto feriados, entre as 9h30m e as 15h20m.

Ingresso de documentos e oferta de livros (junho)
•

Monografias

ofertadas

por

Sancho

Manuel

Spínola

Gomes

Total de 5 espécies bibliográficas
• Publicação periódica ofertada pela Secretaria Regional da Educação e Cultura (Açores)
Total de 1 espécie bibliográfica
• Monografia ofertada por Fátima Dionísio
Total de 1 espécie bibliográfica
• Monografias ofertadas pelo Grupo Folclórico e Etnográfico da Boa Nova
Total de 2 espécies bibliográficas
• Monografia ofertada pela Câmara Municipal do Funchal
Total de 1 espécie bibliográfica
• Monografia ofertada por Miguel Lobo
Total de 1 espécie bibliográfica

Em breve...
Exposição fotográfica: "O Porto Santo nas Fotografias do Padre Eduardo C. N. Pereira"
O ABM promove a exposição "O Porto Santo nas Fotografias do Padre Eduardo C. N. Pereira"
no mês de setembro, na ilha do Porto Santo.
O objetivo é dar a conhecer fotografias captadas pelo Padre Eduardo C. N. Pereira – autor da
clássica obra As Ilhas de Zargo –, num período anterior à emergência da autonomia política e
administrativa e às mudanças estruturais do último quartel do século XX (desde antes da década
de 40 até os anos 70). Selecionadas de entre o vasto espólio do Padre Eduardo Pereira,
depositado no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, as fotografias, de âmbito
etnográfico e sociológico, representam paisagens humanizadas, cenas do quotidiano e
elementos da cultura material – e constituem, deste modo, documentos significativos para o
conhecimento da história do Porto Santo.
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