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90 YEARS OF THE MADEIRA REGIONAL ARCHIVE

Dados Técnicos / Technical Data

The Funchal District Archive was created in 1931, by Decree no. 19,953 of 27 June.
Its first director was João Cabral do Nascimento, a well-known figure of Portuguese
Modernism who occupied a prominent place in 20th-century Madeiran culture.
His renown was primarily down to his literary work, but he was also known for
his historiographic production in the promotion of local history, not least the
decisive role he played in the defence of regional documentary heritage, of which
the Funchal District Archive, later the Madeira Regional Archive, was the main
vehicle. Under the aegis of Cabral do Nascimento, and from 1931, the institution
incorporated major archives and collections, such as the parochial archives,
which date back to the first half of the 16th century, the Funchal City Council
archive, which prominently features the first councils of the Portuguese overseas
experience, and the archives of the Misericórdia do Funchal charitable home and
of the Residual Court and Chapel Ombudsman. It was therefore in 1931 that the
documentary memory of the Madeira archipelago gained a specific and specialised
custodian, responsible for the accumulation and safeguarding of a collection that
bears witness to the history of the islands of Madeira and Porto Santo since the
establishment of their populations in the 15th century, in an archivistic world divided
between public and private archives and distributed among a considerable range of
typologies and supports. From documents produced by the authorities to family or
personal archives, from manuscripts to iconographic documents and photography,
from parchment or paper to analogue or, more recently, digital supports. Also
starting in 1931 was the publication of the magazine Arquivo Histórico da Madeira
(Historical Archive of Madeira), an undertaking of Funchal District Archive, the
oldest historical and cultural magazine on the archipelago, still going today and
published in electronic format. Cabral do Nascimento was succeeded as director
of Funchal District/Madeira Regional Archive by José Pereira da Costa, a historian
who would later, and for more than two decades, become director of the Torre do
Tombo National Archive, and António Aragão, another prominent and multifaceted
figure of 20th century Madeiran culture, who oversaw the regionalisation of this
historic archive in 1980. From the late 1990s, the Madeira Regional Archive, now
directed by Fátima Barros, formally assumed responsibility for the coordination of
the regional archives system and became the definitive archive for the autonomous
regional administration. After having operated continuously since 1931 in temporary
facilities, in 2004 the Madeira Regional Archive moved into the new and current
building, one of the first purpose-built public archives in Portugal, also home to the
Regional Public Library of Madeira. These two institutions merged in 2016, which
culminated, in 2020, with the creation of the Board of the Regional Archive and
Public Library of Madeira.
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Arquivo Regional da MADEIRA

90 anos

O Arquivo Distrital do Funchal foi criado
em 1931, por via do decreto 19.952, de 27 de
junho. O seu primeiro diretor foi João Cabral do Nascimento, figura do Modernismo
português que ocupou lugar de destaque na
cultura madeirense do século XX. Para esse
protagonismo concorre, desde logo, a sua
obra literária, mas também a sua produção
historiográfica no âmbito da divulgação
histórica, e não menos o papel decisivo que
teve na defesa do património documental
regional, de que, precisamente, o Arquivo
Distrital do Funchal, depois Arquivo Regional da Madeira, foi veículo maior. Sob a égide de Cabral do Nascimento, e logo a partir
de 1931, deram entrada nesta instituição
importantes arquivos e coleções, como os
arquivos paroquiais, que remontam à primeira metade do século XVI, o arquivo da
Câmara Municipal do Funchal, onde avultam as primeiras vereações da experiência
ultramarina portuguesa, o arquivo da Misericórdia do Funchal ou o arquivo do Juízo
dos Resíduos e Provedoria das Capelas. É
portanto nesse ano de 1931 que a memória
documental do arquipélago da Madeira adquire uma tutela específica e especializada,
responsável pela acumulação e salvaguarda
de um acervo que testemunha a história das
ilhas da Madeira e Porto Santo desde os primórdios do seu povoamento no século XV,
num universo arquivístico que se divide entre arquivos públicos e privados e se reparte
ainda por uma apreciável diversidade de tipologias e suportes. Dos documentos produzidos pelas administrações, aos arquivos
familiares ou pessoais, dos manuscritos aos
documentos iconográficos e à fotografia, do

pergaminho e do papel, aos suportes analógicos ou, mais recentemente, aos digitais.
É também a partir de 1931 que é publicada a revista Arquivo Histórico da Madeira,
órgão do Arquivo Distrital do Funchal, a
mais antiga revista histórica e cultural do
arquipélago, ainda hoje ativa e publicada
em suporte eletrónico. A Cabral do Nascimento suceder-se-iam, enquanto diretores
do Arquivo Distrital do Funchal/Regional
da Madeira, José Pereira da Costa, historiador que seria depois, e durante mais de
duas décadas, diretor do Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, e António Aragão, outra
figura marcante e multifacetada da cultura
madeirense do século XX, que assistiria à
regionalização deste arquivo histórico em
1980. O Arquivo Regional da Madeira, já
sob a direção de Fátima Barros, assumiria
formalmente, a partir de finais da década
de noventa do século passado, a função de
órgão de coordenação do sistema regional de arquivos e de arquivo definitivo da
administração regional autónoma. Tendo
funcionado continuamente desde 1931 em
instalações provisórias, em 2004 o Arquivo
Regional da Madeira transita para o novo e
atual edifício, um dos primeiros arquivos
públicos em Portugal construídos de raiz, e
onde também se instalou a Biblioteca Pública Regional da Madeira. De resto, estas
duas instituições seriam objeto de fusão em
2016, num processo que culminaria, já em
2020, com a criação da Direção Regional do
Arquivo e Biblioteca da Madeira.
Dr. Nuno Mota
Diretor Regional do Arquivo
e Biblioteca da Madeira

