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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 6/2016 

17.06.2016 Hora: 09h30 Local: Câmara Municipal de Aljezur 

Coordenada por Sónia Negrão 

Secretariada por Barbara Ribeiro, Laurinda Paz 

Participantes  Anabela Matias, Município de Aljezur 

 Márcia Vilhena, Município de Aljezur 

 António Monteiro, Município de Tavira  

 Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 

 Barbara Ribeiro, Município de Lagoa  

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vasco Dinis Ventura Marreiros, ADPHA 

 Luís Claudio, Município de Lagos 

Assuntos tratados: 

 O colega Tiago Barão informou que na sequência do que fora decidido na última reunião da RAalg, (de 13 
de Maio), o Grupo de Consultadoria tinha remetido para a DGLAB um documento com as dúvidas 
registadas na análise do projeto ASIA. Foram ainda comunicados os resultados da consulta à CNPD sobre 
os prazos de conservação relativamente ao processo negócio n.º 300.50.802 – Registo de utilizadores de 
serviços e de sistemas de informação, do PCIAAL.  

 Seguidamente passou-se à análise das propostas de Cartaz para o V Encontro de Arquivos do Algarve. 
Foram presentes as três propostas da designer Tânia Cabrita e uma proposta, para um programa, 
apresentada pela colega Barbara Ribeiro. Após troca de impressões ficou decidido que a colega Sónia 
Negrão tentaria nova abordagem à designer Tânia Cabrita, para que esta substitua e uniformize as fontes 
usadas no cartaz. 

 A colega Sónia Negrão informou a RAalg sobre o envio aos Arquivos Municipais, pela BAD, de um Inquérito 
sobre a análise da satisfação dos utilizadores. Verificou-se que a maioria dos arquivistas não tinha 
conhecimento do inquérito. Ficou registada a informação e acordado que os arquivistas dariam, como 
sempre, o apoio possível à iniciativa. 

 A colega Sónia Negrão informou a RAalg sobre a realização do Encontro BAD ao Sul, que se irá realizar no 
dia 3 de Novembro de 2016, em Beja, estando aberta a apresentação de propostas de comunicações.  

 O Sr. Vasco Dinis Ventura Marreiros, Presidente da Direção da Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur, convidou todos os presentes a visitarem, as novas instalações do 
Arquivo Histórico e Centro de Documentação. Foi decidido que a visita se realizaria no período da tarde.  

 A colega Barbara Ribeiro deu conhecimento aos presentes da inauguração em Olhão da exp osição da RAalg 
“A Identidade do Algarve: forais, alvarás e cartas régias”.  

 Foi discutida a possibilidade do Grupo de trabalho da Acessibilidade e Confidencialidade da Informação  
analisar a problemática da divulgação indevida de documentos, nas organizaçõ es públicas. A colega Isabel 
Dias Salvado chamou a atenção para as dificuldades sentidas pelos profissionais dos arquivos , face à 
legislação em vigor, na autorização de consulta de documentos com dados pessoais e de outros que 
podem colocar em causa o bom nome de pessoas. A colega Marisa Caixas relembrou que nos termos da 
Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, cada organismo deveria ter um profissional com responsabilidade na 
verificação da legalidade do acesso aos documentos (artigo 9.º da referida lei). A preocupação é partilhada 
pelos profissionais presentes. Ficou acordado que seria feito um levantamento, por cada arquivista, das 
suas dúvidas nessa matéria, para serem alvo de análise e de esclarecimentos.   

 Os responsáveis pela produção do Boletim da Rede lembraram os colegas de que os textos para o próximo 
Boletim deveriam ser remetidos até 24 de Junho.  

 A colega Sónia Negrão partilhou a proposta da colega Isabel Dias para a realização de uma formação sobre 
descrição arquivística, sendo sugerido um convite à Dra. Lucília Runa. A proposta foi aprovada.  



REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE 

 

2 
 

 

 Seguiu-se a reunião via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas 
(DGLAB), sobre o Diagnóstico ao Património Arquivístico das Coletividades do Algarve . Foram 
apresentados os resultados do projeto na Região do Algarve. Pelo Dr. Pedro Penteado, e com o objetivo 
de dar continuidade ao projeto, foi proposta a realização de uma reunião via Skype, com um representante 
da RAalg, no dia 06 de Setembro. O colega António Monteiro assumiu essa colaboração. 

 Pelo colega António Monteiro foi comunicada a sua resolução de trabalhar no sentido de a RAalg se 
constituir como associação. Para tal foi solicitada a colaboração do Sr. Vasco Dinis Ventura Marreiros, 
face à sua já longa experiência na ADPHA. 

 Após a pausa para almoço concretizou-se a visita ao Arquivo Histórico e Centro de Documentação, bem 
como às instalações sede da ADPHA. 

 Próxima reunião agendada para dia 16 de Setembro, no Município de Tavira. 
 

Aljezur, 17 de Junho de 2016 
 

A secretária 

Laurinda Paz 

 


