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Maio no ABM...

11.ª edição do Concurso Nacional de Leitura
Provas Distritais no ABM a 4 de Maio
Dia 4 de maio, pelas 14h00, têm início, no auditório do Arquivo
Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), as provas distritais
do Concurso Nacional de Leitura 2016/2017.
Este concurso de âmbito nacional tem por objetivo estimular a
prática da leitura entre os adolescentes, alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário. Os alunos
a concurso, que foram previamente selecionados nas provas que decorreram ao nível das
escolas, vão prestar provas de diversa natureza, como provas de perguntas, de leitura
expressiva, de argumentação e de dramatização. Concorrerão alunos da Escola Básica dos 2.º
e 3.º ciclos com secundário da Ponta do Sol, Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Caniço,
Colégio de Santa Teresinha, Colégio de Apresentação de Maria, e Escola Secundária
Francisco Franco. As obras escolhidas, de Carla Maia de Almeida, de Manuel António Pina, de
Raul Brandão e de Zoran Živković, integram o Plano Nacional de Leitura.
Esta organização, coordenada pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
(DGLAB), conta com a parceria da Secretaria Regional de Educação/Direção Regional de
Educação e com o projeto Ler em Voz Alta, da Associação Contigo Teatro, responsável pela
condução do espetáculo.
Os alunos finalistas da Região Autónoma da Madeira participarão na Final Nacional do
Concurso Nacional de Leitura, que decorrerá no final do ano letivo, em local a designar.

200 anos de Jane Austen
Os 200 anos da morte de Jane Austen são assinalados na Sala de
Leitura Geral da Biblioteca com uma pequena mostra bibliográfica,
painéis alusivos à autora e uma seleção de obras para empréstimo,
disponíveis até ao final de julho. O ABM associa-se, assim, às
comemorações que em todo o mundo celebram a prestigiada
escritora.

Assinatura de auto de doação de acervo privado de João Faria Pereira
O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) assina no dia 2 de maio, pelas
17h00, um auto de doação do acervo privado do empresário João Faria Pereira, constituído por
um total de 7 caixas contendo 19 álbuns fotográficos de teor familiar e de negócios e 4
envelopes com fotografias, recortes de imprensa e panfletos do período do PREC. Após o
normal processo de expurgo e tratamento, os documentos serão disponibilizados ao público.

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.

ABM informa...
Fundo “Photographia Vicente” (VIC) online
Este mês facultamos uma seleção de 289
imagens de negativos em suporte de vidro, do
processo fotográfico de colódio, do fundo
“Photographia Vicente” (VIC), respeitantes a
paisagens dos vários concelhos da ilha da
Madeira, património cultural, atividades
económicas e espaços públicos.

As fotografias foram descritas por Alda Pereira e Lícia Guerra. Consulte a plataforma
Archeevo e o dossier de divulgação elaborado por Alda Pereira, com design de Leonardo
Vasconcelos.

Pós-25 de Abril e Visita de Nª Srª de Fátima à Madeira, em 1948, na rubrica "Fotografias
em Destaque"
No dia 1 e 12 de Maio, a página web do ABM dará destaque a uma seleção de fotografias,
respetivamente, do pós-25 de Abril e da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima à Ilha
da Madeira, no ano de 1948. Veja a rubrica "Fotografias em Destaque".

ABM representado no I Simpósio das Bibliotecas Escolares
O ABM participará no I Simpósio das Bibliotecas Escolares, organizado pela Escola Básica e
Secundária Gonçalves Zarco, no próximo dia 19 de maio, com uma comunicação proferida
pela bibliotecária Ana Cristina Figueira intitulada “ABM: Preservar a memória, Preparar o
Futuro.”

Estágios no ABM
O serviço de Informática do ABM tem sido escolhido por várias escolas para acolher estágios
dos cursos profissionais de Informática:
- Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos: 1 estagiário de 6 de
fevereiro a 7 de abril.
- Escola Básica e Secundária da Calheta: 1 estagiário de 17 de abril a 19 de junho.
No contexto do Job Shadowing, no passado dia 12 de abril, uma aluna da Escola Básica e
Secundária do Porto Moniz teve oportunidade de aprender na prática como é exercer
determinadas funções no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Formação “Introdução à Catalogação”
No passado mês de Abril, entre os dias 17 e 21, 18 profissionais em serviço nas bibliotecas da
Região, receberam formação especializada sobre catalogação de espécies bibliográficas. A
formação, validada pela Secretaria Regional de Educação e ministrada pela chefe de divisão
de Gestão de Coleções e Acesso do ABM, Helena Camacho, representa um contributo
importante para a formação de quadros especializados das bibliotecas e centros de
documentação da Região.

Incorporações e oferta de livros
No mês de abril deram entrada:
• Monografias ofertadas por Fernando Castro Brandão, Jaime Prado Gouvêa, Ana Filipa
Botelho e Graça Reis.
Total de 10 espécies bibliográficas.
• Monografias e publicações periódicas ofertadas pelo Museu Oceanográfico do Mónaco,
Arquivo do Palácio do Mónaco, Santa Casa da Misericórdia, Câmara Municipal de Câmara de
Lobos, Açormédia, Sindicato dos Professores da Madeira, Universidade Católica Portuguesa e
Fundação Calouste Gulbenkian.
Total de 16 espécies bibliográficas.
• Depósito Legal
Entrada de 11 caixotes, contendo um total de 1748 espécies bibliográficas.

Em breve...
Dia Internacional dos Arquivos no ABM, com lançamento de publicação
No próximo dia 9 de Junho, pelas 17h00, o ABM assinala o Dia Internacional dos Arquivos com
o lançamento do 2.º volume da série Coleção Iconográfica da revista Arquivo Histórico da
Madeira.
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