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Setembro no ABM... 
 

 

Atas de vereações da Câmara Municipal do Funchal 

disponíveis na plataforma Archeevo  

 

 

O ABM disponibiliza na plataforma 

Archeevo a série de vereações da Câmara 

Municipal do Funchal (1470-1976). Estão já 

disponíveis 56 livros, de 1926 a 1962, num 

total de 30600 imagens. 

A série de vereações regista as 

deliberações e iniciativas de gestão da 

autarquia, tomadas em reuniões de 

vereadores. Distingue-se pela sua 

longevidade e acumulação regular e pelo 

seu valor informativo. Esta documentação 

representa um dos principais testemunhos 

da história do arquipélago desde o século 

XV, refletindo ainda os primeiros passos da 

administração municipal no contexto da 

expansão portuguesa. 

Apesar do tratamento documental não se 

encontrar concluído, o ABM optou por 

disponibilizar o acesso a algumas réplicas 

digitais. Em breve concluiremos a 

publicação em linha das atas de vereações, 



 

dos tomos do registo geral e dos livros 

notariais. 

Ver mais 

   
 

 

 
Formações ministradas pelo ABM 

No corrente mês de setembro, o ABM promove a realização de duas oficinas formativas, 

ambas com duração de 12 horas, validadas pela Direção Regional de Educação. A 

primeira “Conhecer e utilizar o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira”, tem 

lugar de 7 a 11 de setembro e destina-se a docentes do 1.º ciclo do ensino básico e 

animadores de Biblioteca. A segunda “Como preservar os seus documentos” realiza-se 

de 26 a 28 de setembro e destina-se aos professores e técnicos dos serviços. Ver mais 

para inscrições e programa. 

  

 

  

 

ABM apresenta Programa Educativo 2018/2019 

O ABM apresenta o seu programa educativo para o ano letivo de 2018/2019, com 

atividades destinadas a grupos escolares, público sénior e comunidade.  

As propostas incluem visitas orientadas, atividades nas escolas e noutras instituições, 

divulgação do livro e da leitura, formações e empréstimo de materiais. Acompanhe as 

nossas atividades através do panfleto informativo ou na página do ABM.  
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Mostra bibliográfica assinala 

centenário do nascimento de Odette de 

Saint-Maurice  

Odette de Saint-Maurice era, em 1973, a 

escritora mais lida entre os autores 

portugueses vivos. Com atividade inicial no 

género do romance, notabilizou-se 

sobretudo na literatura infantojuvenil. Os 

seus livros para jovens foram muito lidos 

nas décadas de 50, 60 e 70 do século XX. 

Foi considerada a Condessa de Ségur 

portuguesa. O ABM assinala o centenário 

do seu nascimento com uma mostra 

bibliográfica na Sala de Leitura Geral.  
 

 

 

Para os mais pequenos.... 
 

 

Hora do Conto 

Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. 

Consulte o calendário de atividades de julho-setembro de 2018 
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Ateliê de Verão 

O livro negro das cores - 04 e 05 de setembro 

“Segundo o Tomás, o amarelo sabe a mostarda, mas é macio como as penas dos 

pintainhos. 

O vermelho é ácido como o morango e doce como uma melancia, mas dói quando 

aparece no joelho arranhado.” 

Tal como o Tomás, vamos unir todos os nossos sentidos, para saborear, sentir, ouvir 

e cheirar as cores neste mágico ateliê. 

Dia 04: dos 4 aos 7 anos de idade das 10h às 12h. 

Dia 04: dos 4 aos 7 anos de idade das 14h às 16h. 

Dia 05: dos 8 aos 12 anos de idade das 10h às 12h. 

Dia 05: dos 8 aos 12 anos de idade das 14h às 16h. 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil. 

Destinado a leitores com cartão. 

  

   

 

 

 

ABM online... 
 

 

Genealogias manuscritas de famílias madeirenses  

Foram colocadas online as seguintes genealogias manuscritas de famílias 

madeirenses: 

Notícia breve mas verídica das ilustríssimas famílias dos Ornelas, Cabrais, 

Carvalhais e Esmeraldos, e outras a elas unidas, 3 vols. 

[Genealogia de famílias madeirenses], 2 vols. 

 

 

Retratos do fundo Vicentes 

O ABM facultará durante este mês um novo lote de 200 retratos de estúdio, do 

processo fotográfico colódio, do fundo Vicentes, datado de finais do século XIX. Ver 

mais 
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Fotografias em destaque: Jardim Municipal e Navios de Passageiros 

No mês de setembro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, 

selecionamos dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Jardim Municipal” e 

“Navios de Passageiros”, procedentes de vários fundos do Photographia – Museu 

“Vicentes”. 

   

 

 

Boletim da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal 

online 

O ABM acaba de disponibilizar online o Boletim da Junta Geral do 

Distrito Autónomo do Funchal, anos de 1953 a 1974, num total de 

263 pdf´s. 

   

 

 

Novos jornais online 

Facultámos ainda, na plataforma Prisma, os seguintes títulos de jornais:  A vergasta, A 

regeneração, O recreio periódico litterario, O recreio, A penumbra litteraria: publicação 

quinzenal dos alumnos do lyceu, A onda: jornal de instrução e recreio, Heraldo da 

Madeira (anos de 1914-1915). Total de 447 pdfs pesquisáveis. 
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ABM informa... 
 

 

“Tempus Fugit: da Vida à Memória Dela III 

– Manifestações Gratulatórias” 

O ABM inaugurou no dia 26 de julho a 

exposição “Tempus Fugit: da Vida à Memória 

Dela III – Manifestações Gratulatórias”. 

Trata-se de uma exposição temporária 

alusiva ao centenário do nascimento de 

Maximiano de Sousa, Max, numa parceria 

entre o ABM e a Universidade da Madeira. A 

curadoria está a cargo da Dr.ª Teresa 

Nascimento e a organização é do Dr. Sérgio 

Gomes.  

Para ver até 10 de setembro, no átrio do 

ABM. 

  
 

Ingresso de documentos e oferta de livros (julho e agosto)  

  

• Família Bento de Gouveia, aditamento ao contrato de depósito assinado em 07-12-

2017. Total de 1 capa e 5 espécies bibliográficas, com diversa documentação do séc. XX 

dizendo respeito a Horácio Bento de Gouveia, designadamente: exemplares manuscritos 

ou datilografados de crónicas, ensaios, palestras; correspondência; recibos. Entrada em 

22-08-2018. 

  

• Monografias ofertadas por Polyana Camacho, Stéphane S., Tereza Siza e Duarte 

Mendonça 

Total de 11 espécies bibliográficas. 

  

• Monografias e publicações periódicas ofertadas pela Universidade dos Açores, CEHA, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Açormedia, S.A., Câmara Municipal do Funchal, 

Singular Plural, Arte & Comunicação, Sociedade de Geografia de Lisboa, Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Direção Regional da Cultura 

Total de 30 espécies bibliográficas. 

  

• Depósito Legal: entrada de 37 caixotes, contendo um total de 9070 espécies 

bibliográficas. 



 

  

 

 

 

Em breve... 
 

 

ABM promove “Mercado do Livro” 

O ABM promove, no mês de outubro, a 2.ª edição do Mercado do Livro. De 8 a 20 de 

outubro estará disponível uma seleção de edições da Direção Regional da Cultura a 

preços apelativos. 
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