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Dezembro no ABM...

Receitas Dadas, receitas Minhas – Atividade de Natal no ABM, 5 a 16 de dezembro
Entre os dias 5 e 16 de Dezembro e para assinalar a quadra natalícia, o Serviço Educativo do
ABM irá dinamizar a atividade “Receitas dadas…Receitas minhas!”, destinada a grupos sénior.
Tendo como ponto de partida algumas das receitas publicadas no Diário de Notícias, nos anos
1970, cada participante realiza e personaliza um pequeno livro. Os grupos interessados podem
contactar-nos pelo telefone 291 708 400 / Extensões 111 a 114. Ou pelo email:
seec.abm.sretc@madeira.gov.pt. A inscrição é livre.
Ideias para a Festa! – Ateliês de Natal para os mais novos, 20 e 21 de dezembro
Com os livros da Sala Infantojuvenil vamos ajudar-te a preparar um Natal em cheio! Temos
receitas, canções e ideias fantásticas para aqueles últimos preparativos para a chegada do Pai
Natal.
Dia 20 — dos 4 aos 7 anos de idade (sessão das 10h às 12h ou das 14h às 16h)
Dia 21 — 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 03 de Dezembro.
Contrato de depósito do arquivo do Engenho Hinton [1873-1922]
A assinatura do contrato de depósito para a entrada deste conjunto documental decorrerá no
dia 13 de dezembro, às 17h00, no ABM. Este arquivo inclui cerca de 403 unidades com
documentação de natureza financeira, registo de custas de produção industrial (1955),
correspondência, monografias e publicações em série, publicadas em língua inglesa, na área
da indústria da laboração do açúcar e da aguardente sacarina, entre outros.

“Arquivos de Escritores e Investigadores Madeirenses”- mostra documental no ABM
Até ao dia 15 de janeiro, no átrio do ABM, poderá visitar a mostra documental integrada no
lançamento da obra "Arquivos de escritores e investigadores madeirenses”. Estarão
disponíveis alguns documentos de personalidades da cultura e sociedade insular de finais do
séc. XIX e XX, como Eduardo Nunes Pereira, Fernando Augusto da Silva, João de Brito
Câmara, Luís Marino, entre outros. Mostra virtual
Recorde-se que a publicação "Arquivos de escritores e investigadores madeirenses" terá um
custo de lançamento de €20,00 e estará disponível para venda na loja do ABM e na Direção
Regional de Cultura.

Para os mais pequenos...
Hora do Conto
Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil.
Histórias e atividades para crianças até aos 12 anos.
17 de dezembro, 11h00│FESTA DE NATAL
O Natal na Sala Infantojuvenil é sempre uma animação! Este ano temos como convidada a
contadora de histórias Sónia Jardim e muitas outras surpresas para os nossos assíduos
leitores. Pais, avós, tios e primos, estão todos convidados para a nossa comemoração de
Natal, onde livros e sorrisos não irão faltar! Entrada livre!

ABM informa...
Renovação da certificação de qualidade do ABM
No passado dia 24 e 25 de Novembro, decorreu a auditoria de renovação da certificação,
segundo a norma NP EN ISO 9001:2008, ao sistema de gestão da qualidade do Arquivo
Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM). Refira-se que o sistema de gestão da
qualidade do ABM está a ser alvo de profunda reestruturação no âmbito do processo de fusão
do ARM/BPR e em consequência da aplicação do sistema de gestão centralizado da SRETC,
isto para além da necessidade óbvia de simplificação do mesmo sistema.
Novo software de gestão integrada de bibliotecas
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) adquiriu o novo software PRISMA
para a gestão integrada da descrição bibliográfica e dos serviços da Biblioteca. Esta aplicação
introduzirá melhorias de funcionalidade, estabilidade e suporte e oferecerá novos serviços,
além de integrar outros já existentes, dando resposta ao crescimento do fundo documental e
aumento do número de utilizadores, permitindo um acesso mais rápido e intuitivo e com
conteúdos digitais associados aos registos. A nova plataforma permitirá ainda reunir as
catalogações das diferentes bibliotecas num catálogo coletivo, com informação da
entidade/biblioteca em que o exemplar se localiza (atualmente o Catálogo Coletivo das
Bibliotecas da Região funciona numa plataforma à parte). Refira-se ainda que a nova aplicação
está de acordo com os protocolos de cooperação da Biblioteca Nacional de Portugal, rede
portuguesa de bibliotecas e Europeana.

Incorporações e oferta de livros
• Monografia ofertada por Pedro Augusto
Total de 1 espécie bibliográfica.
• Monografias ofertadas pelo Posto Emissor do Funchal e Singular Plural, Arte e Comunicação
Total 1 monografia, 1 publicação periódica.

• Depósito Legal: entrada de 30 caixotes contendo cerca de 6000 espécies bibliográficas.
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