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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 12 de setembro de 

2014.-------------------------------------- 

 

 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de 2014, pelas 9h30, reuniram-se os 

membros constituintes da Rede de Arquivos do Algarve, na Sala Polivalente da 

Biblioteca Universitária de Faro - Campus da Penha. --------------------------------------- 

Estiveram presentes: Laurinda Paz do Arquivo Municipal de Portimão, Isabel Dias do 

Turismo do Algarve, António Monteiro do Arquivo Municipal de Tavira, Bárbara Ribeiro 

do Arquivo Municipal de Lagoa, Vera Gonçalves do Arquivo Municipal de Silves, Tiago 

Barão do Arquivo Municipal de Faro, Marisa Caixas do Serviço Gestão Documental do 

Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E., João Sabóia e Adriana Rusu do Arquivo Municipal 

de Loulé. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas, que a secretariou. -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se à comunicação de informações, aos assuntos da ordem do dia e outros 

considerados pertinentes:--------------------------------------------------------------------- 

1) A reunião iniciou-se com a exposição de algumas limitações sentidas por parte da 

Comissão Organizadora, tendo-se definido a continuidade da mesma, até à 

realização do IV Encontro de Arquivos do Algarve, altura em que se procederá a 

nova votação. 

2) No que diz respeito ao Boletim da RAalg, decidiu-se incluir um texto de abertura, de 

forma a existir um enquadramento geral de todo o conteúdo divulgado. O primeiro 

texto ficou a cargo da colega Isabel Dias, do Turismo do Algarve. Ainda em relação 

ao próximo boletim, a colega Marisa Caixas ficou de proceder à entrega de um texto 

acerca da Tertúlia, organizada pela Associação Portuguesa de Hotelaria Hospitalar, 

que se realizará no próximo dia 29 de Setembro, e que versará sobre a 

acessibilidade e confidencialidade da informação nas instituições, texto que 

produzirá em colaboração com a colega Helena Vinagre. 
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3) Foi solicitado à Comissão Coordenadora o envio do Parecer emitido pela DGLAB, de 

forma oficial para as instituições, com respectivo conhecimento dos arquivistas de 

cada uma delas. 

4) Ao longo da tarde foi produzida a comunicação da RAalg, para o Encontro 

Internacional de Arquivos. 

5) O grupo de trabalho das Exposições fez uma descrição dos trabalhos desenvolvidos 

pelo grupo, onde se incluem algumas experiências ao nível gráfico para avaliar a 

qualidade das imagens existentes, com vista a produção dos painéis para a exposição 

“A identidade do Algarve: forais, alvarás e cartas régias”, que foi aceito por todos os 

presentes.--------------------------------------------------------------------------- 

6) A próxima reunião fica agendada para 24 de outubro de 2014.------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Marisa Caixas, que a secretariou e pelos arquivistas presentes.-------------------------- 

 

A Secretária, 

Marisa Caixas 


