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Ata da reunião dos Grupos de 

Trabalho da RAalg da ICA-AtoM, 

Exposição Itinerante sobre os 

Forais do Algarve e geral da Rede 

de Arquivos do Algarve, realizada 

a 6 de setembro de 2013.  

 

 

Aos 6 dias do mês de setembro de 2013, pelas 9h30 reuniram-se os membros constituintes dos 

Grupos de Trabalho da RAalg da ICA-AtoM, Exposição Itinerante sobre os Forais do Algarve e 

geral da Rede de Arquivos do Algarve, no Arquivo Distrital de Faro, sito na Rua Coronel António 

dos Santos Fonseca. Estiveram presentes: João Sabóia, diretor do Arquivo Distrital de Faro; 

Sónia Negrão do Arquivo Municipal de Albufeira; Bárbara Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa; 

Nelson Vaquinhas do Arquivo Municipal de Loulé; Luísa Pereira do Arquivo Municipal de Silves; 

Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo, Marisa Caixas do Serviço de Gestão 

Documental do Centro Hospitalar do Algarve e Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve. --- 

A reunião foi coordenada por João Sabóia e secretariada por Bárbara Ribeiro. --------------------- 

Dando início à reunião, João Sabóia apresentou o resultado dos contactos tidos com a AMAL e 

Direção Regional de Cultura do Algarve relativos à exposição itinerante sobre os Forais do 

Algarve. Não havendo mais verbas disponíveis no Programa de Apoio à Ação Cultural 2013 da 

Direção Regional de Cultura do Algarve foi proposto que se continuassem os preparativos da 

exposição de modo a se apresentar uma candidatura a essa Direção logo no início do próximo 

ano. João Sabóia propôs que a RAalg organizasse bianualmente uma exposição, ou outro 

evento, que se intercalaria com os Encontros de Arquivos do Algarve. Esta proposta foi aceite 

unanimemente. Expôs-se a necessidade de se selecionar o material expositivo a adquirir, 

particularmente, estruturas, tipo placards, para suporte de textos. Este material será adquirido 

para esta exposição mas visa ser utilizado em exposições vindouras. A colega Marisa Caixas 

comprometeu-se a contactar o Gabinete de Comunicação do Centro Hospitalar do Algarve para 

se informar dos diversos tipos de materiais expositivos existentes. Ficou decidido adquirir-se 

bom material, cuja durabilidade seja garantida. Ficou por definir quais os documentos que se 

irão reproduzir na exposição, qual o tamanho mínimo das imagens desses documentos e de 

como serão os pequenos textos a redigir relativos ao historial de cada concelho. Acresce-se que 

o colega João Sabóia ficou de contatar a Direção Geral do Livro Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) 

no intuito de pedir reproduções dos forais algarvios aí depositados.--------------------------------- 

Relativo ao material de divulgação da RAalg a distribuir no Encontro Internacional de Arquivos 

foi contatado o colega António Monteiro no sentido de se saber se já tinha sido feito o grafismo 

do material, folha A4 com texto bilingue e marcador de livros. Ficou determinado que até o dia 

15 de setembro se apresentasse as propostas gráficas, contando, também com o apoio da 
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colega Isabel Dias. Decidiu-se a impressão de 200 exemplares da folha A4 com texto bilingue a 

preto e branco.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O colega João Sabóia solicitou que lhe enviassem textos, para publicar no Boletim da RAalg até 

dia 15 de setembro, pois o Boletim deverá ser editado nessa altura para ainda servir de 

divulgação ao Encontro Internacional de Arquivos.---------------------------------------------------- 

Relativamente ao III Encontro de Arquivos do Algarve o colega João Sabóia, com a concordância 

de todos os colegas, solicitou que os textos para as atas sejam entregues até ao dia 31 de 

outubro de modo a que as atas possam ser editadas no final do corrente ano ou inícios do ano 

vindouro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente a colega Sónia Negrão fez uma apresentação sobre o ICA-AtoM. Tendo explicado 

a evolução da aplicação, que se irá designar apenas de AtoM, informou que o endereço onde os 

elementos da RAalg poderão inserir dados na base de dados estava disponível. Mais informou 

que seria benéfico que todos aderissem ao grupo de trabalho do ICA-AtoM, no site do ICA. Foi 

sugerido por João Sabóia, e aceite unanimemente, que o site da RAalg incluísse um link para o 

site do ICA-AtoM logo que comecem a ser inseridos registos na base de dados por parte dos 

elementos da RAalg.------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi agendada a próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Ribeiro, que a secretariou e pelos arquivistas presentes. -------------------------------------------- 

 

 


