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Abril no ABM... 

 

 

Dia Mundial do Livro no ABM 

O ABM assinala o Dia Mundial do Livro com a presença da escritora Isabel Minhós 

Martins, nos dias 21 e 22 de abril, no âmbito do projeto Conversas com um Escritor. Com 

esta iniciativa, o ABM pretende, anualmente, convidar autores de referência e desafiar as 

escolas a trabalhar as suas obras. 

Isabel Minhós Martins, aclamada pela crítica e pelo público, é também uma das 

fundadoras da Planeta Tangerina, uma das mais importantes editoras de livros infantis no 

mercado português, com sucessos como Pê de Pai e O mundo num segundo, ambos da 

sua autoria. 

Programa: 

21 de abril (10h00 e 14h00) – Conversa com a escritora e apresentação dos trabalhos 

elaborados pelas escolas da RAM. Destinada às escolas inscritas no projeto. Auditório 

ABM. 
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22 de abril (11h00) – Hora do Conto Especial com Isabel Minhós Martins. Entrada livre. 

Sala infantojuvenil. 

22 de abril (14h00) -  Encontro da escritora convidada com professores e educadores. 

Mediante inscrição. Sala infantojuvenil. 

De 21 a 28 de abril decorrerá, no átrio do ABM, um Mercado do Livro com uma 

interessante seleção de edições da Direção Regional da Cultura, a preços apelativos. 

  

 

 

Arquivo fotográfico de Aluízio César de Bettencourt online 

Correspondendo ao objetivo de uma divulgação alargada e consistente do acervo 

fotográfico procedente do Museu-Photographia Viventes, apresentamos o fundo de 

Aluízio César de Bettencourt (1838-1895), considerado um dos mais importantes 

fotógrafos amadores da Madeira, que compreende imagens de paisagens, aspetos do 

quotidiano ou retratos de exterior. São 131 negativos em suporte de vidro, inventariados 

pela arquivista Zélia Dantas. Consulte o catálogo e o dossier de divulgação. 

Também iniciamos a publicação dos negativos em suporte de vidro, do processo 

fotográfico de colódio, do fundo “Photographia Vicente” (VIC), disponibilizando 349 

imagens respeitantes a paisagens, a artesanato (designadamente vime), a espaços 

públicos e infraestruturas variadas, como arruamentos, cemitérios, pontes. Consulte a 

plataforma Archeevo. 

“Fotografias em destaque” 

A nova rubrica do site do ABM, como o próprio nome indica, pretende divulgar, de forma 

temática e regular, imagens dos fundos fotográficos em tratamento. De periodicidade 

quinzenal, nos dias 1 e 15 de cada mês, serão disponibilizadas belíssimas fotografias do 

nosso arquipélago. Este mês, aprecie a seleção de paisagens da Calheta e Câmara de 
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Lobos, de arruamentos da nossa cidade do Funchal e de pontes da ilha da Madeira. 

Consulte a nossa página. 

 

 

 

Para os mais pequenos... 

Hora do Conto 

Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. Histórias e atividades para crianças 

até aos 12 anos. Consulte o calendário trimestral da Sala – de abril a junho de 2017. 

 

 

Brincadeiras para a Páscoa - Atelier - 11 e 12 de abril 

O Serviço Educativo do ABM preparou um divertido atelier de Páscoa, onde os mais 

novos poderão explorar livros sobre artes plásticas e preparar trabalhos que irão 

surpreender a família. 

 Dia 11 —dos 4 aos 7 anos de idade (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h) 

 Dia 12 — dos 8 aos 12 anos de idade (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h) 

Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantojuvenil. 

Destinado a leitores com cartão. Sob inscrição prévia a partir de 1 de abril. 
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ABM informa...   

Protocolo com Diocese do Funchal 

No próximo dia 19 de Abril, pelas 12h00, no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca 

Pública da Madeira, decorrerá a assinatura do protocolo entre a Diocese do Funchal e a 

SRETC/ABM, o qual orientará a colaboração a nível da descrição dos fundos 

documentais do Arquivo Histórico da Diocese do Funchal (AHDF) e do apoio prestado ao 

seu serviço de referência e informação. 

A formalização do protocolo permitir-nos-á inserir nos nossos inventários  informação 

sobre as existências documentais do AHDF, permitindo um acesso integrado à 

informação relacionada e dando luz, assim, ao trabalho que, desde há alguns anos, vem 

sendo realizado pela arquivista Maria Favila Vieira, em colaboração com o então 

arquivista da Diocese, Dr. Orlando Freitas Morna. 

Novos registos paroquiais on line 

Foram já colocadas online, na plataforma Archeevo, as imagens dos registos de batismo, 

casamento e óbito das freguesias das Achadas da Cruz, Arco de São Jorge, Arco da 

Calheta, Água de Pena e Boaventura, num total de 56.353 imagens. No corrente mês de 

Maio facultaremos digitalizações dos registos vitais das paróquias da Calheta, Camacha, 

Câmara de Lobos e Campanário. 

Formação pelo ABM em Introdução à Catalogação 

Entre os dias 17 e 21 de abril, o ABM promove uma atividade formativa denominada 

"Introdução à Catalogação". Esta formação responde à necessidade de dotar os 

responsáveis das várias bibliotecas e centros de documentação da RAM de 

competências quanto às regras nacionais e internacionais de catalogação, essenciais 

para a integração no Catálogo Coletivo de Bibliotecas da Madeira (CCBM). 

Trata-se de uma formação validada pela Direção Regional de Educação, com a duração 

de 25 horas e orientada pela bibliotecária Helena Camacho.  

As inscrições decorrerão a partir do dia 5 de abril, através da Plataforma Interagir. 

 

V Encontro Literário de Leitura em Voz Alta LER COM AMOR 

Num mês dedicado ao livro e leitura, acontece no auditório do ABM, 

nos dias 28 e 29 de abril, mais uma edição do projeto de leitura em voz 

alta denominado “Ler com amor”, dinamizado pela associação Contigo 

Teatro e apoiado pela Direção Regional da Cultura. A organização 

propõe uma reflexão sobre O PODER DA PALAVRA e o ABM integrará o painel de 

oradores com uma intervenção de Marcela Costa sob o título "Ninguém é uma coisa só - 

escrita criativa em espaços de reclusão". 
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Incorporações e oferta de livros 

No mês de março deram entrada: 

• Monografias ofertadas por Graça Reis 

Total de 2 espécies bibliográficas. 

• Monografias ofertadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e 

Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de São João de Deus 

Total 3 espécies bibliográficas. 

• Depósito Legal 

Entrada de 16 caixotes, contendo um total de 2889 espécies bibliográficas. 

 

Em breve...   

No dia 4 de maio, pelas 14h00, no auditório do ABM, decorrerão as Provas Distritais da 

11.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 2016/2017. Os alunos do 3.º ciclo e 

secundário apurados na 1.ª fase, decorrida nas escolas, realizarão provas públicas 

destinadas a apurar dois vencedores, um em cada nível de ensino. Os apurados da 

Região virão a competir na Final Nacional, com os vencedores das restantes regiões do 

país. 
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