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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 8/2015 

30-10-2015 Hora: 09h30 Local: Centro Interpretativo de Vila do Bispo 

Coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas 

Secretariada por Isabel Dias Salvado 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 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 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 José Marreiros, Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur 

 Márcia Oliveira, Município de Aljezur 

 Anabela Matias, Município de Aljezur 

Assuntos tratados: 

 Atendendo a uma alteração de última hora na ordem de trabalhos, a análise à Macroestrutura Funcional 
teve de ser adiada, pela necessidade de apresentação de um projeto pioneiro para a região algarvia, 
explanado no ponto seguinte. 

 Ligação via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), 
sobre o Diagnóstico sobre o Património Arquivístico das Coletividades do Algarve, projeto -piloto a 
realizar no Algarve com o apoio do Arquivo Distrital de Faro, atrav és da RAalg e que conta também com 
a colaboração da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Para início 
do projeto será necessário proceder a um levantamento por município das 10 coletividades mais antigas 
e que tenham endereço de correio eletrónico, até 25 de novembro.  

 Eleições da Comissão Coordenadora para o ano 2015/2016, que passa a ser constituída pelos nomes dos 
arquivistas mais votados, a saber: Sónia Negrão, Laurinda Paz, Bárbara Ribeiro, Helena Vinagre e, como 
suplente, Vera Gonçalves. 

 A respeito do Projeto da Avaliação Supra Institucional da Informação Arquivística (ASIA), os presentes 
foram informados que brevemente o documento será disponibilizado para análise dos arquivistas , 
devendo cada um dos presentes dedicar a sua atenção ao projeto ASIA, respondendo através das suas 
instituições, mas devendo ainda a RAalg também pronunciar -se sobre o mesmo. 

 Foi aprovada a proposta de Nuno Marques e Sónia Negrão para a criação de um Plano de Atividades 
para o ano de 2016, onde se inclui, entre outras, a vertente de formação em áreas específicas, como a 
Avaliação e Seleção; PCIAAL; Conservação e Restauro; Fotografia; AtoM, etc. Esta formação, além de 
dirigida aos arquivistas da Rede, será também aberta a todos os interessados, inclusiv e dando 
conhecimento do Plano aos Municípios do Algarve e Alentejo, podendo estabelecer -se parcerias de 
intervenção. Estas formações dão direito a certificado de presença, tornando a Rede autónoma neste 
capítulo.  

 Por unanimidade foi aprovada ainda a proposta de contactar um elemento do Grupo MEF Autarquias 
(Helena Neves), para que se possa agendar uma data para vir dar formação em PCIAAL aos membros da 
Rede, sendo este convite dirigido à entidade onde trabalha (Câmara Municipal de Lisboa), cortando 
deste modo custos de formação desnecessariamente volumosos.  

 José Marreiros, da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, informou 
que o espólio arquivístico à guarda da Associação será transferido para um novo espaço, para a qual a 
Associação, caso entenda, poderá solicitar apoio aos arquivistas Nuno Marques e Márcia Oliveira. Os 
presentes foram ainda informados das seguintes iniciativas da Associação: a 21 de novembro, pelas 
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15h00, será feita a apresentação do Foral de Aljezur; encontra-se em estudo uma carta de alforria cujos 
resultados serão publicados, bem como o estudo feito a um pergaminho de 1295.  

 Próxima reunião agendada para dia 25 de Novembro, no Arquivo Distrital de Faro. 
 

Vila do Bispo, 30 de Outubro de 2015 
 

O/A secretário(a) 
Isabel Dias Salvado 

 


