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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 7/2015 

25-09-2015 Hora: 09h30 
Local: Arquivo Municipal António Rosa Mendes, 
Olhão 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Marisa Caixas 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve E.P.E.  

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 

 Convite do Arquivo Distrital de Faro para reunião entre todos os elementos representantes e 
constituintes da RAalg e o subdirector da DGLAB, a marcar oportunamente.  

 Desafio ao lançamento de proposta com contributos para a candidatura de Faro a Capital Euro peia da 
Cultura 2027, iniciando-se este processo com uma reunião com o Presidente da Câmara de Faro, Dr. 
Rogério Bacalhau. 

 O grupo de trabalho das exposições propôs a fazer um ponto de situação, das ajudas financeiras das 
autarquias, para confirmação da viabilidade de avançar com este projecto até final do corrente ano.  

 No que diz respeito ao grupo do AtoM, o mesmo solicitou a todos os membros uma maior adesão na 
utilização da aplicação, tendo sido agendado um Workshop, a realizar -se no dia 14 de Outubro, na Junta 
de Freguesia de Albufeira e Olhos d’Água, entre as 9:30 e as 17:30, para simulações reais de descrição 
arquivística. 

 A colega Sónia solicitou a todos o preenchimento do formulário produzido para a actualização de dados 
dos Arquivos Municipais a constar em directório para apresentação pelo GTAM no Congresso da BAD. 

 Lançado o desafio para criação de um repositório de arquivos industriais/empresariais do Algarve, assim 
como de colectividades e associações.  

 Lançamento da ideia de visitas aos Arquivos da Região, por parte da Sra. Directora do Arquivo Distrital 
de Faro, Dra. Luísa Pereira, no sentido de reconhecer e avaliar os sistemas de informação.  

 A representação da Rede no Congresso BAD ficará a cargo das colegas Bárbara Ribeiro e Luísa Pereira.  

 Agendou-se a eleição da nova Comissão Coordenadora para a próxima reunião da RAalg, sendo elegíveis 
os membros nunca pertencentes à mesma, ou 2 anos após o último mandato, e com assiduidade de 75% 
das reuniões do último ano, salvo faltas devidamente justificadas  perante a Lei, caso da 
maternidade/parentalidade. 

 Próxima reunião agendada para dia 30 de Outubro, em Vila do Bispo.  
 

 
Olhão, 25 de Setembro de 2015 

 
O/A secretário(a) 

Marisa Caixas 
 
 
 


