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Dezembro no ABM...

Boas Festas e horários de Natal no ABM
O ABM deseja Boas Festas a todos os seus utilizadores e amigos.
Informamos também que na quadra natalícia o ABM estará encerrado nos dias 24, 25 e
26 de dezembro.

Atividade de Natal: Receitas Dadas…Receitas minhas!
De 10 a 14 de dezembro, o Serviço Educativo do ABM irá dinamizar a atividade, “Receitas
dadas...Receitas minhas!” junto dos elementos das Comunidades sénior de toda a
Região, sejam utentes de Centros de Dia, centros paroquiais, Centros cívicos e socias,
alunos de Universidades Sénior, entre outros grupos. O objetivo é cada participante
organizar e personalizar o seu próprio Livro de receitas, as quais foram por sua vez
retiradas dos Diários de Notícias relativos aos anos 1970. Trata-se de uma atividade que
se quer relacionada com a quadra natalícia. As sessões com os grupos decorrerão em
dois turnos: manhã e tarde.
Para mais informações e inscrições contacte o serviço Educativo, pelo telefone 291 708
400, ou por email: seec.abm.srtc@madeira.gov.pt

Publicações de estatística disponíveis online
No âmbito de um projeto de parceria entre o ABM e a Direção Regional de Estatística da
Madeira (DREM) estão agora disponíveis um conjunto de publicações editadas pela DREM até
ao ano 2000. Este projeto de digitalização permite aos utilizadores aceder a informação sobre
as estatísticas regionais do último quartel do século XX e mesmo de períodos mais recuados.
Os dados estão também disponíveis no portal de internet da Direção Regional de Estatística
da Madeira, na secção "Biblioteca Digital". Ao longo dos próximos meses serão integradas
mais publicações.
Boletim mensal da Direcção Geral de Estatística (1970-1971)
Contas económicas regionais (1976-1994)
Contas regionais (1990-1992)
Contas económicas regionais: quadros complementares (1981-1987)
Região Autónoma da Madeira : quinze anos de autonomia e desenvolvimento (1992)
Região Autónoma da Madeira : vinte anos de autonomia e desenvolvimento (1996)
Região Autónoma da Madeira : dez anos de autonomia e desenvolvimento (1988)
Recenseamento Agrícola da Madeira
Indicadores de actividade económica. Agricultura, pecuária e pescas (1976-1986)
Boletim Trimestral de Estatística (1972-1989)

Madeira: anuário estatístico (1990-1998)
Efectivos bovinos e suínos na Região Autónoma da Madeira (1984)
Estado das culturas e previsão de colheitas (1984-1986)
Recenseamento agrícola (1986)
Folha de divulgação rápida (1988)
Folha de divulgação rápida (1989)
Estimativas de produção e consumo no arquipélago da Madeira de alguns produtos de origem
animal (1975)
Recenseamento das explorações agrícolas das ilhas adjacentes (1965)

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

Sessão especial – Festa de Natal
22 de dezembro, às 11h00
Uma hora do conto dedicada à quadra, com muitas surpresas para os nossos leitores!

Ateliê de Natal: Natal aos Círculos!
Natal que é Natal precisa de decorações, de presépios, árvores de natal e de figuras!
Inscreve-te nesta atividade e vem descobrir o que vamos criar!
Dia 18 — manhã — dos 4 aos 7 anos de idade das 10h às 12h
Dia 18 — tarde — dos 4 aos 7 anos de idade das 14h às 16h

Dia 19 — manhã — dos 8 aos 12 anos de idade das 10h às 12h
Dia 19 — tarde — dos 8 aos 12 anos de idade das 14h às 16h
Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil.
Destinado a leitores com cartão. Sob inscrição prévia a partir de 30 de novembro.

ABM online...

Fotografias em destaque: Pontes e Corsas
No mês de dezembro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, selecionamos
dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Pontes” e “Corsas”. As imagens
selecionadas são procedentes dos seguintes fundos: Perestrelos, Vicentes, Aloísio César de
Bettencourt, João Anacleto Rodrigues e Alexander Lamont Henderson.

Novo lote de 150 retratos de estúdio
Este mês divulgamos novo lote de 150 retratos de estúdio e de exterior, do fundo
Photographia Vicentes, datados de finais do século XIX e primeira década do século XX.

Jornais novos títulos online
Foram recentemente disponibilizados na plataforma Prisma os jornais “A verdade:
semanário independente” e “A monarchia : semanário liberal” , num total de 142 pdfs
pesquisáveis.

ABM informa...
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(Novembro)

Monografias ofertadas por Luís Silva e Graça Luís
Total de 34 espécies bibliográficas.

Monografias e publicações periódicas ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo, Singular Plural, Arte & Comunicação, Posto Emissor de Radiodifusão do
Funchal.
Total de 8 espécies bibliográficas.

Depósito Legal
Entrada de 11 caixotes, contendo um total de 2392 espécies bibliográficas.

Em breve...
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Em Janeiro será relançada no site do ABM a página IMC Pragas, criada pelo Serviço de
Preservação Conservação e Restauro do ABM, com informação relativa às pragas que
afetam

Arquivos

e

Bibliotecas.

Nesta página poderá explorar os diversos campos de identificação, monitorização, controlo
e erradicação das pragas e obter informações relevantes acerca das medidas preventivas
a adotar.
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