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 Junho no ABM...  

 

  

  

Publicação e exposição divulgam acervo 

da Junta Geral do Distrito do Funchal 

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira assinala o Dia 

Internacional dos Arquivos com o lançamento de uma publicação e abertura de 

uma exposição dedicada à Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal no dia 

7 de junho, às 18h00, no auditório do ABM. A apresentação da obra está a 

cargo do Prof. Doutor Paulo Rodrigues. 

A Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal foi o mais importante órgão da 

administração do arquipélago da Madeira entre 1836 e 1976.  A documentação 

incorporada desta instituição está disponível na Sala de Leitura e divide-se nos 

seguintes fundos documentais: Secretaria, Direção das Obras Públicas, 

Direção dos Serviços Industriais, Elétricos e de Viação, Estação Agrária da 

Madeira e Intendência de Pecuária. 



 

A exposição ficará patente até 15 de Outubro. O Serviço Educativo promove 

visitas orientadas mediante marcação prévia.  

 

 

400 anos de Shakespeare 

Os 400 anos da morte de Shakespeare são assinalados na Sala de Leitura 

Geral da Biblioteca com uma pequena mostra bibliográfica, painéis alusivos ao 

autor e uma seleção de obras para empréstimo, disponíveis até ao final de 

Julho. 

O espaço jovem e a Sala Infantil também se associaram ao evento, com livros 

e curiosidades acessíveis aos leitores. 

 

 

Assinatura de contrato de depósito com a 

empresa João de Freitas Martins, S.A. 

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira assina, no dia 24 de junho, 

pelas 15h00, um contrato de depósito para a entrada do arquivo da empresa 

João de Freitas Martins. A documentação estava na posse de João Welsh, 

bisneto de João de Freitas Martins e inclui alguns documentos importantes 

pertencentes à antiga Empresa do Cabrestante, considerada uma das mais 

antigas de Portugal. Destacam-se, ainda, dois livros da Confraria de São Pedro 

Gonçalves Telmo, padroeiro do mar, e dois livros da Administração dos 

Cabrestantes. Após o normal processo de expurgo, a documentação 

será disponibilizada ao público. 

 

 

 

 

Para os mais pequenos... 

   
 

 

Hora do Conto / Todos os sábados, às 11h00, na Sala Infantil  
 



 

 

 

 

 

 

 

ABM informa... 

   
 

Fusão do ARM/BPR 

No âmbito do processo de fusão do Arquivo Regional e da Biblioteca Pública 

da Madeira, agora unidos numa única instituição – o ABM – foram várias as 

medidas implementadas. Reestruturaram-se os serviços internos e fundiram-se 

as equipas. Estabeleceu-se um modo de funcionamento comum a todo o 

organismo. Estamos a reestruturar os serviços de acesso ao público: novos 



 

horários de atendimento, novo regulamento geral de acesso, novos preçários, 

atribuição de um único cartão aos novos utilizadores, permissão de consulta 

dos reservados e do acervo bibliográfico em depósito aos leitores que se 

encontram na Sala de Leitura do Arquivo. Estamos igualmente a investir na 

extensão cultural e a fundir os diferentes canais de comunicação: página de 

facebook, sites institucionais e rede interna.  

  

 

 

Ingresso de documentos: processos 

judiciais e livros 

No mês de maio deram entrada no ABM os seguintes documentos: 173 caixas 

de processos judiciais do Tribunal da Comarca da Madeira, 40 livros da 

coleção Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, doados pelo Dr.º Luís 

Sena Lino, e mais 152 livros ofertados pelo tradutor Guilherme João de Freitas 

Teixeira. 

  

 

 

 

 

EM BREVE 
  

 Apresentação do novo site institucional; 
  

 Mostra documental: arquivo Pereira da Costa (diretor do Arquivo 
Distrital do Funchal entre 1955 e 1966); 
  

 Inscrições para os ateliês de verão da Biblioteca Pública, a 
decorrer nos dias 5 e 6, 12 e 13 de Julho. 
 
Inscrições por telefone ou presencialmente na Sala Infantil a partir de 18 de Junho. 
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