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Outubro no ABM...

ABM disponibiliza Diário de Notícias da Madeira online (1876-2000)
O ABM disponibiliza na plataforma Prisma as réplicas digitais de todos os exemplares do
Diário de Notícias da Madeira entre os anos de 1876 e 2000. Com esta iniciativa, o ABM
possibilita aos seus utilizadores o acesso online a uma das coleções mais consultadas do

seu acervo.
O protocolo estabelecido veio permitir a cedência e utilização das imagens da coleção
Diário de Notícias, bem como a transferência do seu arquivo fotográfico e outras
espécies documentais portadoras de valor informativo relevante, ficando o Arquivo
Regional e Biblioteca Pública da Madeira como depositário e a Empresa Diário de
Notícias como legitimo proprietário legal dos materiais referidos.
Consulte a coleção

Guia prático de preservação: As pragas…e os meus documentos
O controlo de pragas é um fator primordial a ter em conta na preservação de coleções.
Os problemas provêm dos insetos denominados de bibliófagos e dos roedores, que se
alimentam de papel, adesivos e material das encadernações, podendo causar a total
destruição dos acervos.
Consulte o guia

,ABM promove “Mercado do Livro”
O ABM promove mais uma edição do Mercado do Livro. De 8 a 20 de outubro estará
disponível uma seleção de publicações da Direção Regional da Cultura a preços
apelativos.

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

ABM online...
Novo lote de 100 retratos de estúdio
Este mês divulgamos um novo lote de 100 retratos de estúdio, do Photographia
Vicentes, datados de finais do século XIX e primeira década do século XX.

Fotografias em destaque: Fontanários e Chafarizes e Restaurantes e Cafés
No mês de setembro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”,

selecionamos dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Fontanários e
Chafarizes” e “Restaurantes e Cafés”, procedentes de vários fundos do Photographia
- Museu Vicentes.

ABM informa...
Ingresso de documentos e oferta de livros (setembro)

•

Monografias e publicações periódicas ofertadas pelas seguintes instituições:
Câmara Municipal de Loulé, Castanheiro Boutique Hotel, Fundação Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo, entre outras.
Total de 279 espécies bibliográficas.

•

Depósito Legal
Entrada de 7 caixotes, num total de 1369 espécies bibliográficas.

Em breve...
Exposição fotográfica e catálogo: "O Porto Santo nas Fotografias do Padre
Eduardo C. N. Pereira"
No dia 1 de novembro, no edifício dos Antigos Paços do Concelho do Porto Santo, o
ABM inaugura uma exposição fotográfica dedicada à Ilha e procede ao lançamento
do respetivo catálogo.
A exposição tem por objetivo dar a conhecer fotografias do Porto Santo, captadas
pelo Padre Eduardo C. N. Pereira – autor da clássica obra “Ilhas de Zargo” –, num
período anterior à emergência da autonomia política e administrativa e às mudanças

estruturais do último quartel do século XX (anteriores à década de 40 e 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.
Na mesma data, na Sala de Leitura do Arquivo e Reservados, abrirá uma pequena
mostra dedicada ao acervo documental e bibliográfico do Padre Eduardo C. N.
Pereira.
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