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Abril no ABM... 
 

  

 



 

Comemorações do Dia Mundial do Livro 

No dia 23 de abril, às 18h00, o ABM recebe o escritor João de Melo, numa sessão destinada 

assinalar o percurso literário do autor e os 30 anos da obra “Gente Feliz com Lágrimas”. 

João de Melo nasceu nos Açores. Licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de 

Letras de Lisboa, foi professor nos ensinos secundário e superior. Entre 2001 e 2010, 

desempenhou o cargo de conselheiro cultural na embaixada de Portugal em Madrid. Com 

mais de vinte livros publicados (ensaio, antologia, poesia, romance e conto), tem obras 

traduzidas em mais de dez países. Ao seu romance “Gente Feliz com Lágrimas” foram 

atribuídos cinco importantes prémios literários: Grande Prémio de Romance e Novela da 

APE, Prémio Fernando Namora, Eça de Queiroz, Livro do Ano Antena Um e o Prémio 

Internacional Cristóvão Colombo (Lima, Peru). O livro foi, ainda, adaptado a televisão para 

a RTP, numa série de cinco episódios dirigida por José Medeiros, e ao teatro por João 

Brites para o grupo «O Bando». Em 2016, João de Melo recebeu o Prémio Vergílio 

Ferreira, consagrando a sua carreira literária. Em março deste ano, o Ministério da Cultura 

atribuíu-lhe a Medalha de Mérito Cultural. 

Também integrada nas comemorações do Dia Mundial do Livro abre ao público, na mesma 

data, no átrio do ABM, a mostra bibliográfica ““Primórdios da Biblioteca Pública e primeiras 

coleções”. 

 

  

 

 

  

 

 

Final Regional do Concurso Nacional de Leitura 

O ABM recebe no dia 30 de abril, às 14h00, a Final Regional do Concurso Nacional de 

Leitura. Este evento tem entrada livre. Participam 15 alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do 

ensino secundário. Este concurso inclui uma prova escrita, prova de leitura expressiva 

dramatizada e prova de argumentação. No final será apurado o vencedor de cada nível de 

ensino, que representará a Madeira na Final Nacional, a decorrer em 25 de maio, em 

Braga. 

 

   

 

 



  

 

 

Projeto de digitalização de documentação das Câmaras Municipais 

No âmbito das comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira e Porto Santo, o 

ABM pretende disponibilizar on line o acervo das Câmaras Municipais da Região Autónoma 

da Madeira. Trata-se de uma importante ação de preservação e um contributo permanente 

para o estudo/produção de conhecimento. 

Este projeto de digitalização dividiu-se em dois projetos, desenvolvidos em regime de 

outsoursing e realizados por 2 técnicos de digitalização. 

O primeiro projeto teve início no 2º semestre de 2018 e abarcou um total de 89 000 imagens, 

referentes a livros de vereações e contratos das Câmaras Municipais do Funchal e Porto 

Santo. O segundo projeto iniciou-se em janeiro de 2019 e contempla as restantes câmaras, 

num total de 240 000 imagens. A conclusão do projeto está prevista para setembro deste 

ano, com as imagens progressivamente disponibilizadas ao público. 

  

 

 

 

  

 

 
 

 



 

Para os mais pequenos.... 
 

 

 

Calendário de atividades de abril-junho de 2019 

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

Ver calendário 

 

 

 

Hora do Conto 

Sábados, às 11h00, na Sala Infantojuvenil. 

 

 
 

 

 

ABM online... 
 

 

 

Explorador de fotografias online 

O ABM faculta a partir do mês de abril mais uma ferramenta de pesquisa, especificamente 

desenhada para efeitos de acesso a documentos iconográficos. Trata-se de um 

explorador de assuntos, que permite recuperar informação descritiva e réplicas digitais 

associadas em virtude dos respetivos temas e independentemente dos fundos e das 

coleções a que os documentos pertençam. Este explorador de assuntos encontra-se 

disponível na plataforma de pesquisa de arquivos do ABM e vem complementar o 

explorador de localidades, já disponível na mesma plataforma. Consulte o explorador.  

Até ao momento foram indexados apenas documentos fotográficos, mas oportunamente 

será possível aceder a partir desta ferramenta a outros documentos iconográficos, 

designadamente postais. 

  

 

 

Coleção de jornais do ABM on line 

O ABM tem vindo a colocar on line a sua preciosa coleção de jornais, constituída por mais 

de 300 títulos, de carácter generalista e de enfoque regional, mas também contemplando 

jornais especializados de diversa natureza: partidária, religiosa, desportiva, doutrinal, 

judicial, académica, literária e artística. Destacam-se os primeiros jornais a serem editados 

na Madeira, nascidos no contexto da Revolução Liberal dos anos vinte: "O Patriota 
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Funchalense", publicado em 1821, o "Pregador Imparcial da Verdade, da Justiça e da Lei", 

"A Atalaia da Liberdade" e "O Regedor", cujas primeiras tiragens datam de 1823. Consulte 

a lista e aceda aos títulos já disponíveis on line, num total de 41.400 ficheiros digitais. 

 

   

 

 

 

Retratos do fundo Vicentes 

O ABM disponibiliza durante este mês um novo lote de 200 retratos provenientes do 

acervo da “Photographia Vicente”, datados de finais do século XIX e primeira metade do 

século XX. 

   

 

 

  

 

 

Fotografias em destaque: “Ilha do Porto Santo” e “Ilhas Desertas” 

No mês de abril, nos dias 1 e 15, na rubrica “Fotografias em destaque”, selecionamos dois 

conjuntos de fotografias relativos às temáticas “Ilha do Porto Santo” e “Ilhas Desertas”. 
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Jornais: novos títulos  

Foi recentemente disponibilizado na plataforma Prisma o jornal “Gazeta da Madeira : 

publicação política, literária, artística e comercial”, num total de 100 pdfs pesquisáveis.  

  

 

 
 

 

 

O ABM destaca... 
 

 

  

 

 

Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa disponíveis no ABM 

O ABM disponibiliza os 13 volumes da coleção " As Obras Pioneiras da Cultura 

Portuguesa", dirigida por José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais. Está coleção deu 

entrada na Biblioteca Pública por Depósito Legal. Constituída por 30 volumes, é 

considerada uma biblioteca clássica da cultura portuguesa, referenciada por grandes 

nomes da cultura portuguesa, nomeadamente o Professor Onésimo Teotónio de Almeida 

e o Professor Eduardo Lourenço. Conheça os títulos disponíveis na nossa biblioteca.  

Salientamos a coordenação do 2.º vol. “Primeiros textos de História e Primeiro Tratado de 

Heráldica” por Cristina Trindade, Filipe Moreira, João Luís Cardoso, Luísa Paolinelli, Pedro 

Sameiro e Rui Carita. 
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ABM informa... 
 

 

 

 

  

 

 

ABM dinamiza formação "Introdução à 

Catalogação" 

O ABM dinamiza de 20 a 22 de maio a 2.º 

edição da formação "Introdução à 

Catalogação". Esta ação visa dotar os 

responsáveis das várias bibliotecas e 

centros de documentação de 

competências quanto às regras nacionais 

e internacionais de catalogação. Destina-

se a bibliotecários, técnicos de biblioteca e 

técnicos de centros de documentação. 

 

 

Ingresso de documentos e oferta de livros (março)  

  

Monografias ofertadas por Cristina Sant'Ana Costa. 

Total de 5 espécies bibliográficas. 

  

Publicações periódicas ofertadas Circular Associação Cultural, Singular Plural, Arte & 

Comunicação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

Total de 9 espécies bibliográficas. 

  

Depósito Legal. 

Entrada de 7 caixotes, contendo um total de 1020 espécies bibliográficas. 

  

Tribunal da Comarca da Madeira 

Incorporação em 07-03-2019 de 50 caixas contendo processos judiciais com datas entre 1984-

1993.  

  

Câmara Municipal de Santa Cruz 



 

Incorporação em 12-03-2019 de 97 pastas com documentação entre 1944-2011, referente a 

atos eleitorais, a recenseamento militar e a licenciamento e uso de porte de armas.  

  

Fotografia de Maria do Carmo Santos 

Doação em 20-03-2019 de 1 cd e 23 documentos com fotografias de Maria do Carmo Santos. 

Oferta de Margarida Camacho. 
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