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Janeiro no ABM...
ABM assina contrato de depósito com a Santa Casa da Misericórdia
de Santa Cruz

O ABM assina no próximo dia 8 de
janeiro, pelas 11h00, um contrato de
depósito com a Santa Casa da
Misericórdia de Santa Cruz. A biblioteca
incorporada inclui 530 monografias e
publicações periódicas sobre diversas
temáticas, nomeadamente a Assistência
Social, as Misericórdias, a Educação, a
Agricultura e a Saúde. O arquivo reúne a
documentação produzida e acumulada
pela Santa Casa da Misericórdia de Santa
Cruz, incluindo um núcleo de documentos
da Associação Protetora do Orfanato do
Santo da Serra, num total de 121
unidades de instalação, com datas
extremas de 1739 e 2007.
Após tratamento, esta documentação

estará disponível à consulta.

Receita dos anos de 1769 e 1770. Livro de contas e de inventário do hospital, capela e arquivo da Santa Casa
da

Misericórdia

de

Santa

Cruz

Misericórdia

(1739-1819),

ABM,

MIASCR,

liv.

94,

f.

32.

Página IMC Pragas Arquivos e Bibliotecas

O ABM apresenta aos seus utilizadores a página IMC Pragas, criada pelo Serviço de
Preservação Conservação e Restauro do ABM. Um espaço com informação relativa
às pragas que afetam arquivos e bibliotecas. Nesta página poder-se-ão explorar os
diversos campos de identificação, monitorização, controlo e erradicação de pragas e
obter

informações

relevantes

Consulte o projeto IMC Pragas.

acerca

das

medidas

preventivas

a

adotar.

Mostra bibliográfica recorda Herman
Melville - O autor de Moby Dick
“Herman Melville - O autor de Moby Dick 200 anos nascimento” é o título da nova
mostra bibliográfica do ABM.
A partir do dia 14 de janeiro, na Sala de
Leitura Geral poderá saber um pouco
mais sobre o escritor e o seu legado.
Serão disponibilizadas várias edições de
Moby Dick, a obra que o notabilizou, bem
como uma pequena biografia de Herman
Melville.

Para os mais pequenos....
Calendário de atividades janeiro-março 2019
Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o primeiro trimestre de 2019.
Ver calendário

Hora do Conto
Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.
No sábado, dia 26 de janeiro, o ABM estará encerrado.

ABM online...

ABM divulga fotografias de “Charles Courtenay Shaw (1878-1971)”
Na sequência da inventariação sistemática dos fundos provenientes do
Photographia-Museu Vicentes, o ABM divulga o arquivo de Charles Courtenay Shaw,
constituído por 357 imagens. O fundo retrata pessoas e situações relacionadas com
o âmbito familiar (retratos, residências e férias) e apresenta, também, aspetos do
arquipélago da Madeira, do seu quotidiano e das suas paisagens. Consulte o dossier
de divulgação.
Veja também o instrumento descritivo.

Fotografias em destaque: Floristas e Vimes
No mês de janeiro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”,
selecionamos dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Floristas” e
“Vimes”. As imagens selecionadas são procedentes dos seguintes fundos
arquivísticos: Perestrelos e Photo Figueiras.

Jornais novos: títulos online
Foi recentemente disponibilizado na plataforma Prisma o jornal “A Lei”, 1879, num
total de 98 pdfs pesquisáveis.

ABM informa...

ABM na imprensa: resumo 2018
A seleção e descrição de artigos da imprensa regional – os chamados analíticos na
linguagem
biblioteconómica – é uma tarefa habitual no ABM. O objetivo é recolher e descrever
notícias que se revistam de conteúdo informativo, sobretudo de natureza histórica,
biográfica ou estatística e, em especial, as notícias sobre o ABM publicadas no “Diário
de Notícias”, “Jornal da Madeira” ou “Tribuna da Madeira”. Tais notícias comprovam a
crescente valorização e visibilidade do ABM no panorama cultural regional.

Os analíticos em apreço – respeitantes ao ABM no ano findo de 2018 – constam de
uma descrição catalográfica e respetiva indexação, e têm links associados para leitura
do conteúdo digital. Refira-se, ainda, que os restantes analíticos estão disponíveis na
plataforma de pesquisa bibliográfica Prisma.
Consulte o resumo de 2018 e saiba mais sobre as nossas atividades.

Ingresso

de

documentos

e

oferta

de

livros

(dezembro)

Monografias e publicações periódicas ofertadas pelas seguintes instituições: Câmara
Municipal do Funchal, Archive du Palais Princier e o Estado-Maior do Exército.
Total

de

15

espécies

bibliográficas.

Monografias ofertadas por Guilherme João de Freitas Teixeira e Manuel Biscoito.
Total de 2 espécies bibliográficas.
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