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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 28 de novembro de 

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

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2014, pelas 09h30, reuniram-se os 

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

Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner, em Loulé. ----------------------------------- 

Estiveram presentes: Laurinda Paz do Arquivo Municipal de Portimão, Nuno Marques do 

Arquivo Municipal de Vila do Bispo, António Monteiro do Arquivo Municipal de Tavira, 

Bárbara Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa, Madalena Guerreiro, do Arquivo 

Municipal de Vila Real de Santo António, 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., Adriana Rusu e João Sabóia do Arquivo 

Municipal de Loulé e Sónia Negrão do Arquivo Municipal de Albufeira.-------------------- 

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

No decurso da reunião foram debatidos os seguintes pontos:------------------------------ 

1) Realização do IV Encontro de Arquivos do Algarve: a) apresentação de duas 

propostas de imagem, concebidas pela Designer Ana Viegas, tendo-se procedido à sua 

votação e ganho por unanimidade a imagem 1 (em tons de azul); b) o Nuno Marques 

disponibilizou-se para a redação do texto de apresentação do Encontro c) acordou-se 

encaminhar convite de parceria às seguintes instituições: Arquivo Distrital de Faro; 

Direção Regional da Cultura e AMAL; d) o Nuno Marques sugeriu a criação de uma 

comissão de avaliação para as propostas apresentadas, de forma a libertar a comissão 

coordenadora dessa tarefa, ficando a fazer parte da mesma os seguintes elementos: 

Nuno Marques, Sónia Negrão, Laurinda Paz, Bárbara Ribeiro e João Sabóia. A Sónia 

Negrão disponibilizou-se para fornecer a matriz da grelha de avaliação utilizada pela 

Bad, para adaptação às necessidades do Encontro; e) foram revistas as datas previstas 

para as várias fases do processo de organização do Encontro ficando estipuladas da 

seguinte forma: divulgação para apresentação de comunicação até 15 de março, 

seleção das propostas apresentadas até 1 de abril; notificação das propostas 
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selecionadas a 2 de abril; apresentação do programa provisório a 15 de abril; entrega 

de texto final dos selecionados a 1 de maio e apresentação do programa definitivo a 30 

de Abril; f) normalizaram-se as características do texto resumo sendo elas: fonte arial, 

tamanho 12, espaçamento 1,5, esquema de página, margem word normal, de 300 a 

500 caracteres, incluindo espaçamentos, com entrega em formato word; g) o texto 

final, deverá obedecer à normalização do texto resumo, tendo como limite máximo as 

15 páginas e utilizando para a bibliografia a NP 405 h) foram estipuladas as áreas de 

estudo para cada um dos três grupos a apresentar comunicação no Encontro. Grupo 1 

– Inquérito comparativo, a cargo de António Monteiro, Laurinda Paz e Vera Gonçalves; 

Grupo 2 – Ica- AtoM, a cargo de Nuno Marques, Sónia Negrão, Nelson Vaquinhas e 

Marisa Caixas; Grupo 3 – A confidencialidade, a cargo de Bárbara Ribeiro, João Sabóia, 

Adriana Rusu, Isabel Dias e Marisa Caixas j) serão convidados para moderadores, 

sessão de abertura e encerramento elementos das seguintes instituições: AMAL, 

Arquivo Distrital de Faro, Universidade do Algarve, Direção Regional da Cultura, Centro 

Hospitalar do Algarve e Município de Faro. -------------------------------------------------- 

2) Grupos de trabalho: a) O Grupo das Exposições salientou o fato de ter sido 

estabelecido contacto com a AMAL, que se propôs estudar a melhor forma de apoiar a 

realização da exposição; b) o grupo MEF sugeriu a criação de um e-mail específico para 

análise de questões práticas e técnicas à implementação, tendo sido sugerido a criação 

do seguinte endereço: mef.raalg@gmail.com; o João Sabóia salientou o facto de, 

também em Loulé, se estar a estudar a implementação da classificação conforme a MEF 

numa empresa municipal; 

3) A próxima reunião fica agendada para 9 de janeiro de 2015, sendo solicitado à 

Câmara Municipal de Silves a sua realização em instalações que entendam 

disponibilizar.---------------------------------------------------------------------------------- 

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, 

 

 

Membros, 
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