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Fevereiro no ABM...

Mostra documental na Sala de Leitura do Arquivo e Reservados
dedicada ao arquivo da Família Bettencourt Mimoso

A partir de 1 de fevereiro está aberta ao público uma mostra documental dedicada ao
arquivo da Família Bettencourt Mimoso.
Este pequeno núcleo documental, com datas compreendidas entre meados do século XVI
e 1948, é composto por inventários de bens e cartas de partilhas, escrituras de aforamento
e transação de água, mandados de coima em propriedades, foros e água pertencentes aos
administradores vinculares, processos de conservação de posse de água, documentos que
atestam títulos nobiliárquicos e distinções militares, cartas de mercê e nomeação e
documentos relativos à redução de encargos pios e à sucessão de D. Leonor Bettencourt,
casada com o general Alexandre César Mimoso, no vínculo anteriormente administrado por
seu irmão, João José Bettencourt e Freitas. Este arquivo inclui ainda documentos referentes
à administração da água da levada do Caminho do Meio, Bom Sucesso, entre 1647 e 1842.
A mostra documental ficará patente até 30 de abril

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

Hora do Conto
Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.

ABM online...

ABM divulga 102 fotografias do fundo “Perestrellos Photographos”
O ABM disponibiliza um lote de 102 novas imagens do fundo documental “Perestrellos
Photographos”. Deste conjunto destacamos fotografias relativas aos seguintes temas:
homenagem aos mortos da Grande Guerra; embarque de pipas na Pontinha; Quinta das
Angústias; exílio do imperador Carlos I da Áustria; personalidades que visitaram a Ilha da
Madeira.

Fotografias em destaque: “Bombardeamento do Funchal” e “Monte Palace Hotel”
No mês de fevereiro, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, selecionamos
dois conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Bombardeamento do Funchal” e
“Monte Palace Hotel”. As imagens selecionadas são procedentes do fundo “Perestrellos
Photographos”.

Jornais novos: títulos online
Foi recentemente disponibilizado na plataforma Prisma o jornal “O Clamor Público”, num
total de 174 pdfs pesquisáveis.

ABM informa...
Catálogo bibliográfico do ABM com novas funcionalidades
O catálogo bibliográfico do ABM tem novas funcionalidades. A plataforma apresenta ao
utilizador uma linha gráfica mais moderna, intuitiva e adaptada aos dispositivos

móveis. Mantém-se a organização em três áreas: “Coleção jornais”; “Coleção revistas”; e
“Novidades”. Na pesquisa encontram-se vários filtros, que permitem selecionar os
documentos e guardá-los na área de leitor.
Consulte a plataforma, a partir de agora com um novo acesso.

A Biblioteca destaca: Publicações do Arquivo Nacional do Brasil
A título de cooperação institucional, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira
(ABM) tem recebido interessantes publicações do Arquivo Nacional do Brasil (ANB), que
este mês nos apraz realçar. Para além das publicações técnicas dedicadas à teoria e
prática arquivísticas e à conservação, o ANB edita a Revista “Acervo”, visando a difusão
do seu espólio e o incentivo à produção de conhecimento científico, bem como a revista
“Arquivo em cartaz”. Salientamos ainda as coleções “Prêmio de Pesquisa Memórias
Reveladas” e “Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa”. Conheça os títulos disponíveis na
nossa biblioteca.

Ingresso de documentos e oferta de livros (janeiro)
•

Arquivo e biblioteca da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.
Total de 651 u.i. (121 unidades contendo documentos de arquivo e 530 espécies
bibliográficas).

•

Acervo da família de Carlos Cristóvão da Câmara Leme Escórcio de Bettencourt,
proveniente do Solar de São Cristóvão, Machico. Entregue pela Direção Regional
da Cultura.
Total de 15 documentos.

•

Monografias ofertadas por Sílvia Simões e Francisco Fernandes
Total de 16 espécies bibliográficas.

•

Monografias e publicações periódicas ofertadas por Câmara Municipal de Loulé,
Arquivo Distrital de Braga, Câmara Municipal do Funchal, Moeda Publinummus,
Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo, Arquivo Nacional do Ministério das Finanças do Brasil, Museu
de História Natural, Singular Plural, Arte & Comunicação.
Total de 16 espécies bibliográficas.

•

Depósito Legal.
Entrada de 14 caixotes, contendo um total de 2730 espécies bibliográficas.
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