Junho 2020

Destaque
Dia Internacional dos Arquivos
Dia Aberto do Arquivo
Em 2007 a UNESCO instituiu o dia 9 de junho como Dia
Internacional dos Arquivos em atenção a ter sido criado
nesse dia, em 1948, o International Council on Archives
(ICA).
No âmbito desta comemoração, a Biblioteca Pública e
Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro promove a
atividade intitulada “Dia Aberto do Arquivo”.
Neste dia o Arquivo Regional, em Angra do Heroísmo, dá
a conhecer os seus serviços, funções e atividades bem
como a diversidade dos seus fundos documentais,
através de um conjunto de imagens, contribuindo para
uma dinâmica ao nível da interação entre o Arquivo e o
utilizador.
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Vale a pena consultar
Documento do mês

Mata da Serreta em meados do séc. XX: projetos
Casa de chá
Restaurante popular

O Arquivo de Angra do Heroísmo possui um vasto
conjunto de fontes documentais à sua guarda que
enfatizam a riqueza do seu património arquivístico,
como é o caso do Fundo Documental da Junta
Geral do Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo.
Nesta rubrica apresentamos dados estatísticos
referentes à leitura noturna do Arquivo de Angra
em novembro e dezembro de 1951 e janeiro a
junho de 1952. Releve-se a percentagem de
leitores como a mais elevada registada no país
entre as instituições congéneres.

Projeto para a “Casa de Chá” na zona da mata da
Serreta, ilha Terceira, elaborado, gratuitamente,
pelo arquiteto Queiroz de Mesquita e oferecido,
em junho de 1948, à Junta Geral do Distrito
Autónomo de Angra do Heroísmo pelo deputado
por Angra à Assembleia Nacional, Teotónio
Machado Pires. A mata da Serreta
era propriedade da Junta Geral e o edifício
deveria ser construído após a criação de uma
zona de turismo. Era presidente da Junta Geral,
naquele ano, Feliciano António da Silva Leal.

Adaptação a restaurante da construção existente
na estrada junto à mata da Serreta, conhecida por
“Casa do Cantoneiro”. Projeto da autoria do
arquiteto Fernando de Sousa, elaborado em
1951. O autor tentou alcançar uma solução
esteticamente apelativa e económica. Em anexo
ao projeto encontra-se a memória descritiva e
justificativa, medições, plantas e o orçamento.
Esta documentação foi enviada à Junta Geral do
Distrito Autónomo de Angra do Heroísmo para
aprovação.
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http://www.bparlsr.azores.gov.pt
bpar.angra.info@azores.gov.pt
(+351 )205 401 000
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