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Dezembro no ABM... 
 

 

  

 

ABM integra a Rede Nacional de Objetos Digitais (RNOD) 

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) integra já a Rede 

Nacional de Objetos Digitais (RNOD), repositório que agrega conteúdos digitais e 

digitalizações disponíveis em rede por várias bibliotecas portuguesas. 

http://rnod.bnportugal.gov.pt/rnod/
http://rnod.bnportugal.gov.pt/rnod/


 

O protocolo entre a Direção-Geral da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) e a 

Direção do ABM foi assinado no dia 16 de julho de 2019, porém só recentemente foi 

possível agregar à plataforma todo o repositório digital bibliográfico do ABM. O ABM 

direciona para esta plataforma os registos bibliográficos com recursos digitais 

associados que estejam no domínio público. Destaque-se, neste conjunto, os vários 

títulos de periódicos disponíveis, entre os quais o Diário de Notícias, com milhares de 

imagens associadas. 

O RNOD é o agregador nacional para a Europeana, ampliando-se, assim, a 

facilidade de acesso às monografias e publicações periódicas disponibilizadas pelo 

ABM; por outro lado, a ligação ao portal Europeana reforça a internacionalização 

desta instituição.  

 

 

  



 

 

 

ABM disponibiliza coleção de bilhetes-postais ilustrados do editor Bazar do 

Povo 

O ABM disponibiliza ao público uma coleção de bilhetes-postais ilustrados editados 

pelo Bazar do Povo entre os finais do século XIX e a segunda metade do século XX. 

Este conjunto retrata, na sua maioria, paisagens e aspetos do quotidiano das Ilhas 

da Madeira e do Porto Santo. Destacam-se as paisagens costeiras e interiores 

relativas aos vários concelhos do arquipélago, sendo o do Funchal o mais 

representado. Os transportes, os edifícios turísticos e religiosos, e ainda alguns 

aspetos etnográficos, como por exemplo o traje, encontram-se também bastante 

representados. As mensagens escritas nos postais são de carácter pessoal e em 

vários idiomas, e exibem, muitas vezes, passos alusivos à viagem realizada à 

Madeira. Os postais tiveram como destino diversos países europeus, nomeadamente 

Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica. 

O espólio é constituído por um total de 361 bilhetes-postais ilustrados, sendo 316 

individuais, três panorâmicos e 42 distribuídos por quatro cadernetas.  

Consulte o dossiê de divulgação. 

 

 

  

 

Mercado do Livro: 3 a 10 de dezembro, no átrio do ABM 

O ABM promove mais uma edição do Mercado do Livro, de 3 a 10 de dezembro, no 

átrio da instituição. Estarão disponíveis, a preços apelativos, obras do Serviço de 

https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/11/Dossier_BPI_-bazar_do_povo.pdf


 

Publicações da Direção Regional de Cultura (DRC), do Arquivo Regional e Biblioteca 

Pública da Madeira (ABM), do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto 

Vieira (CEHA), e dos Museus e Património. 

Este ano estarão à venda cerca de 80 publicações, com descontos de 20% e 40%. 

No Mercado do Livro poderá readquirir obras de autores madeirenses, 

nomeadamente investigações e dissertações académicas, catálogos de exposições, 

entre outras. Do ABM estarão disponíveis os números da nova coleção de fotografia, 

catálogos de fundos documentais, projetos de iconografia e cadernos pedagógicos. 

Dos títulos disponíveis destacam-se também as últimas edições da DRC. 

O Mercado funcionará no átrio do ABM, durante o horário de expediente: segunda a 

sexta-feira, das 9:30 às 20:00; e sábado, das 9:30 às 15:30.  

 

 

  

 

 

ABM recebe acervo do Eng.º Rui Vieira 

O ABM é agora depositário do acervo documental e bibliográfico do Eng.º Rui Vieira. 

O acervo documental reúne o seu arquivo profissional, composto por trabalhos, 

artigos, apontamentos, projetos e relatórios. Contém também correspondência e 

documentos de trabalho no âmbito do desenvolvimento regional, nas áreas da 

agricultura e botânica. 

A coleção bibliográfica é constituída por monografias e publicações na área da 

botânica, num total de 678 espécies bibliográficas.  

Após tratamento, este acervo estará disponível à consulta. O engenheiro Rui Vieira 

foi uma figura incontornável na história da Madeira, com uma ligação relevante à 

agricultura, à botânica e à vida política. 

 

 



 

Entrada de novos acervos bibliográficos  

O ABM recebeu novos acervos bibliográficos, provenientes de instituições e 

privados. Foi recebida a biblioteca da Família Castro, que integra uma parte da 

coleção do professor de 1.º ciclo, Luís Eduardo de Castro Júnior. Esta coleção, 

essencialmente sobre literatura e arte, reúne diversas enciclopédias, dicionários de 

língua portuguesa e temáticos, obras de estudos anterianos, queirosianos e 

pessoanos, entre outras publicações. 

Está também no ABM a biblioteca de Maria Zina Gonçalves de Abreu, que 

compreende, na sua maioria, monografias sobre estudos de género. Tem um total de 

173 espécies bibliográficas.  

Finalmente, deu entrada a biblioteca do Centro de Documentação da extinta Direção 

Regional do Tesouro, que abarca monografias e publicações periódicas nas áreas 

das finanças e economia da Região Autónoma da Madeira, num total de 3830 

espécies bibliográficas. 

 

 

 

Centenário do nascimento do historiador Joel Serrão 

A partir do dia 12 de dezembro poderá ver, na Sala de 

Leitura Geral do ABM, uma mostra bibliográfica 

dedicada ao historiador madeirense Joel Serrão. Esta 

mostra assinala o nascimento do professor e autor, que 

deixou uma obra pioneira, reunida numa multiplicidade 

de estudos, que cobrem diversos campos 

historiográficos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para os mais pequenos... 
 

 

 

Calendário de atividades de outubro-dezembro de 2019 

Consulte as propostas da Sala Infantojuvenil para o terceiro trimestre de 2019. 

Ver calendário 

 

 

https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/09/Calendario-SIJ-out-nov-dez-19-DIVULGAÇÃO.pdf


 

Hora do Conto 

Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. 

 

 

 

Hora do conto — edições especiais de Natal 

07 de dezembro, 11h00, na Sala infantojuvenil 

Leitura da história “Carta ao Pai Natal”, de Ned Taylor, e atividade com a presença 

especial dos CTT. 

  

21 de dezembro, 11h00, no auditório do ABM 

Festa de Natal, com a presença da nossa convidada, a contadora de histórias Leda 

Pestana, que traz uma sessão especial de contos de Natal. 

 

 

 

Ateliê de Natal: 18 e 19 de dezembro 

Como habitualmente, o Serviço Educativo preparou um ateliê onde os mais novos 

poderão demonstrar as suas capacidades artísticas na época festiva. 

Dia 18  — dos 4 aos 7 anos de idade, das 10h às 12h 

Dia 18  — dos 4 aos 7 anos de idade, das 14h às 16h 

Dia 19  — dos 8 aos 12 anos de idade, das 10h às 12h 

Dia 19  — dos 8 aos 12 anos de idade, das 14h às 16h 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil. Vagas limitadas. 

   

 

 
 

 

 

O ABM online... 
 

 

 

Registos de casamento da Conservatória do Registo Civil do Porto Santo 

O ABM acaba de disponibilizar, na sua plataforma de pesquisa de arquivos, as 

descrições arquivísticas e réplicas digitais dos registos de casamento da 

Conservatória do Registo Civil do Porto Santo, respeitantes aos anos de 1911 a 

1962, num total de 1 171 registos descritivos e 4 807 objetos digitais. Note-se que 

tais descrições descem ao nível do documento simples, descrevendo-se cada registo 

dentro do respetivo livro e associando-se os registos às suas réplicas digitais. 

 

 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=580433&ht=PT/ABM/CRCPST%25


 

Novos livros de vereações de Machico  

Dando continuidade à disponibilização, na mesma plataforma de pesquisa, de 

objetos digitais respeitantes a documentos municipais, foram colocados em linha 

mais livros de vereações do concelho de Machico, respeitantes aos seguintes anos: 

1606-1619; 1628-1640; 1700-1710; 1791-1795; 1837-1839; 1940-1945; 1954-1956; 

1966-1974. 

 

 

  

 

 

Jornais online: novos títulos 

Foram colocados em linha os seguintes títulos de periódicos: 

O independente : semanário republicano 

O independente : semanário democrático 

O madeirense (1847) 

O madeirense (1918/1919) 

O imparcial 

Consulte a tabela atualizada dos jornais disponíveis online.  

 

 
 

 

 

O ABM destaca... 
 

 

Comemorações do 30.º aniversário da Queda do Muro de Berlim  

Por ocasião das comemorações do 30.º aniversário da Queda do Muro de Berlim, 

que tiveram lugar no passado mês de novembro, o ABM destaca o seguinte 

documento: Ofício da Repartição do Comércio Externo (Ministério da Economia) ao 

https://arquivo-abm.madeira.gov.pt/details?id=671143&ht=PT/ABM/CMMCH/A/002
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=382732&DDB=
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=382731&DDB=
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=383350&DDB=
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=382685&DDB=
https://biblioteca-abm.madeira.gov.pt/SearchResultDetail.aspx?mfn=574132&DDB=
https://abm.madeira.gov.pt/wp-content/uploads/2019/12/Jornais_Online_2017_2018_2019.pdf


 

Governo Civil do Distrito Autónomo do Funchal, em que se remete o Quinto 

Protocolo Adicional ao Acordo de Comércio e de Navegação entre o Governo 

Português e o Governo da República Federal da Alemanha, celebrado em 24 de 

Agosto de 1950. 

 

 

  

 

 

ABM, Governo Civil do Distrito do Funchal, cx. 1700, pt. 13.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O ABM informa... 
 

 

  

 

 

Protocolo com Family Search International 

No passado dia 4 de novembro, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura/ABM 

assinou uma adenda ao protocolo existente com a Family Search International, com 

o intuito de abranger a digitalização de nova documentação com interesse para a 

genealogia e emigração, designadamente livros do registo civil e listas de 

passageiros. Refira-se que o protocolo com a referida entidade foi assinado em 

fevereiro de 2012 e previa a digitalização de livros de registo paroquial, tendo sido 

renovado em março de 2015, no sentido de adicionar a digitalização dos livros de 

registo e processos de passaporte do fundo do Governo Civil do Distrito do Funchal. 

 

 

 

ABM no Encontro Regional Intercalar da Rede das Escolas Associadas da 

UNESCO  

O ABM esteve presente no Encontro Regional Intercalar da Rede das Escolas 

Associadas da UNESCO, que decorreu nos dias 15 e 16 de novembro, na Escola 

Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço. A instituição foi representada pela Dr.ª 

Natércia Gouveia, que apresentou às escolas participantes o projeto educativo da 

Biblioteca Pública. 

 



 

Ingresso de documentos e oferta de livros (novembro)  

Tribunal da Comarca da Madeira 

Incorporação em 13-11-2019 de 79 caixas contendo processos judiciais. 

Datas extremas: 1958-2015. 

Câmara Municipal de Câmara de Lobos 

Incorporação em 14-11-2019 de 1607 unidades de instalação (cotas 1325 a 2931) 

respeitantes a actos eleitorais, licenciamentos, recenseamento militar, expediente, 

entre outras espécies arquivísticas. Datas extremas: 1958-2017.  

Acervo do Eng.º Rui Vieira 

Doação em 22-11-2019. Engloba o arquivo profissional do Eng. Rui Vieira, num total 

de 7 caixas contendo cerca de 227 documentos, bem como a sua biblioteca, com 

678 espécies bibliográficas, nomeadamente no domínio da botânica. Datas 

extremas: 1950-2007. 

Coleção “Quinta Fé” 

Doação, em 22-11-2019, por Alexandre José Rodrigues Reis, de 24 documentos 

respeitantes à Quinta Fé, situada no Ribeiro Seco, freguesia de São Martinho. Datas 

extremas: 1862/1995. 

 

Biblioteca da Família Castro 

Doação, em 04-09-2019, da Biblioteca da Família Castro. Total de 1285 espécies 

bibliográficas. 

 

Biblioteca de Maria Zina de Abreu 

Doação, em 06-09-2019, da Biblioteca de Maria Zina Gonçalves de Abreu. Total de 

173 espécies bibliográficas. 

  

Direção Regional do Tesouro 

Doação, em 21-11-2019, da Biblioteca do Centro de Documentação da extinta 

Direção Regional do Tesouro. Total de 3830 espécies bibliográficas. 

 

Monografias e publicações periódicas ofertadas pela Universidade dos Açores, 

Câmara Municipal do Funchal, Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, IASaúde, Singular 

Plural, Arte & Comunicação e Câmara Municipal de Cascais. 

Total de 156 espécies bibliográficas. 

 



 

Depósito Legal — Entrada de 9 caixotes, contendo um total de 1698 espécies 

bibliográficas. 

 

 
 

 

 

Em breve... 
 

 

 

Exposição fotográfica e documental “Imagens e Memória do Concelho de 

Machico”  

Enquadrada nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Arquipélago da 

Madeira, uma mostra fotográfica alusiva ao concelho de Machico será inaugurada no 

Atlanticulture Center — Fórum Machico a 18 de janeiro de 2020. 

 

 
 

   

 

Copyright © 2019 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, All rights reserved. 

ABM 

 

ALTERAR DADOS | CANCELAR SUBSCRIÇÃO 

 

 

 

 

    

 

https://madeira.us11.list-manage.com/profile?u=71f2cdab44eb073d37d5c77db&id=b4f09feb13&e=
https://madeira.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=71f2cdab44eb073d37d5c77db&id=b4f09feb13&e=&c=0ca25007b4
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=71f2cdab44eb073d37d5c77db&afl=1

