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 Editorial da RAalg: 

Análise  IV Encontro de Arquivos do Algarve 

O IV Encontro de Arquivos do Algarve realizou-se 

nos passados dias 29 e 30 de maio tendo contando 

com a presença de mais de uma centena de partici-

pantes, entre arquivistas, gestores de informação e 

demais curiosos da área.  

Sob a temática A acessibilidade e a Confidencia-

lidade da Informação, a edição deste ano foi uma 

co-organização da Rede de Arquivos do Algarve, 

Universidade do Algarve, Direção Regional da Cultura do Algarve e Arqui-

vo Distrital de Faro, tendo por parceiros a Comissão de Acesso aos Docu-

mentos Administrativos e a Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas. 

Associaram-se a todas estas enti-

dades, através de patrocínio, a 

Mind, Tertúlia Algarvia, Vitalis, 

João Mendes e Rita Lda. e os 

Municípios de Faro, Olhão, Tavira, 

Vila Real de Santo António, Loulé, 

Albufeira e Lagoa. 

A sessão de abertura contou com 

a participação do Exmo. Pró Reitor 

da Universidade do Algarve, Prof. 

Doutor António Ruano, a Exma. Diretora Regional da Cultura do Algarve, 

Dra. Alexandra Gonçalves, a Exma. Diretora do Arquivo Distrital de Faro, 

Dra. Luísa Pereira e a Dra. Marisa Caixas em representação da Comissão 

Coordenadora da Rede de Arquivos do Algarve. 

O primeiro dia de trabalhos foi composto por nove comunicações divididas 

entre quatro painéis.  

Iniciaram os trabalhos o Eng. Rafael António, da Associação para a Pro-

moção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, com as questões 

relacionadas com A gestão documental na governança da informa-

ção e o Dr. Nelson Vaquinhas, do Município de Loulé e Universidade de 

Évora, que fez os participantes viajarem no tempo através da            (…) 
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 nova versão deste documento e às quais as enti-

dades públicas devem dar cumprimento deste 

abril último. 

O quarto painel, composto por elementos da Rede 

de Arquivos do Algarve, iniciou com a comunica-

ção conjunta, do Dr. António Monteiro, Dra. Isabel 

Dias, Dra. Laurinda Paz e Dra. Vera Gonçalves 

dedicada à análise do II Diagnóstico aos Arqui-

vos do Algarve, através da qual foi possível afe-

rir o estado actual dos arquivos na região, bem 

como ver as evoluções e/ou retrocessos das enti-

dades algarvias no que aos seus sistemas de 

informação diz respeito, por comparação dos 

novos dados apurados com os alcançados no I 

Diagnóstico aos Arquivos do Algarve.  

Seguidamente, foi apresentada a comunicação 

conjunta da Dra. Adriana Rusu, Dra. Bárbara 

Ribeiro, Dr. João Sabóia e Dra. Marisa Caixas 

dedicada à análise da Acessibilidade e confi-

dencialidade da informação: inquérito às ins-

tituições algarvias, ao longo da qual foram 

apresentados os resultados alcançados, até ao 

momento, no estudo que visa perceber a forma 

como, tanto internamente, quanto externamente, 

as entidades algarvias lidam com as questões 

relacionadas com os acessos e a confidência da 

informação por si produzida ou recebida. Coube à 

Dra. Rita Moreira, Chefe de Divisão de Bibliotecas, 

Arquivo e Documentação, do Município de Loulé, a 

moderação deste painel.  

O segundo dia de trabalhos, composto por dois 

painéis, iniciou com o quinto painel a cargo da 

Dra. Sílvia Duarte, do Município de Portimão, com 

a análise ao Novo Código do Procedimento 

Administrativo: constrangimentos à confi-

dencialidade e acesso à informação, ao longo 

da qual foram apresentados inúmeras situações 

reais vivenciadas pelos serviços públicos na dico-

tomia entre o cumprimento das suas missões e o 

simultâneo cumprimento das directivas legais.     
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comunicação Entre a teoria e a prática: a aces-

sibilidade e a confidencialidade em sistemas 

de informação pretéritos, podendo-se alvitrar 

que muitas das atuais questões em torno da aces-

sibilidade e da confidencialidade são invariáveis, 

independentemente dos suportes e da época de 

produção da informação em análise. Fez a mode-

ração deste painel a Dra. Madalena Guerreiro, 

arquivista do Município de Vila Real de Santo 

António. 

O segundo painel foi composto pela comunicação 

conjunta da Dra. Alexandra Lourenço e Dr. Pedro 

Penteado, Direção Geral do Livro, dos Arquivos e 

das Bibliotecas, em torno de Uma triangulação 

para bem gerir documentos e das comunica-

ções da Dra. Anabela Estudante, do Agrupamento 

de Escolas João de Deus, com Acesso à informa-

ção em arquivos: testemunho de um utiliza-

dor e da Dra. Ana Margarida Soares, da Fundação 

Portuguesa das Comunicações, que versou sobre 

Disponibilizar e acessar o conhecimento nos 

arquivos. Este painel contou com a moderação da 

Dra. Sandra Martins, chefe de divisão administra-

tiva, do Município de Faro. 

O terceiro painel, dedicado a dois dos convidados 

do Encontro, a Comissão de Acessos aos Docu-

mentos Administrativos, na pessoa do seu presi-

dente, Exmo. Juiz Conselheiro, Dr. António José 

Pimpão que se debruçou acerca do Direito de 

acesso à informação constante de arquivos, 

autarquias e hospitais, acesso ou tão-somente 

quais as formas e vias em que o acesso pode ser 

legalmente fornecido e a quem.  

Neste painel tomou ainda a palavra o Dr. João 

Gonçalves, Jurista do Município de Silves, com a 

comunicação A acessibilidade e Confidenciali-

dade da Informação no Novo Código do Pro-

cedimento Administrativo – um exercício 

comparativo, tendo sido possível elucidar os pre-

sentes acerca das alterações introduzidas na (…) 
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 A jornada de trabalhos finalizou com um almoço 

convívio seguido da visita guiada à cidade de Faro, 

uma gentiliza do Município de Faro a todos os par-

ticipantes do Encontro. 

 A comissão coordenadora da RAalg. 

---------- 

 Acessibilidade e confidencialidade da infor-

mação 

Grupo de trabalho da Acessibilidade e Confidencia-

lidade da Informação, da Rede de Arquivos do 

Algarve (RAalg), apresentou ao 4.º Encontro de 

Arquivos do Algarve a comunicação 

“Acessibilidade e confidencialidade da informação: 

inquérito às instituições algarvias”. 

A confidencialidade e restrição no acesso à infor-

mação, que também foi o tema do 4.º Encontro, 

são conceitos que acompanham o dia-a-dia dos 

arquivistas e de muitos outros profissionais nas 

instituições. 

No que diz respeito à legislação, foco desta apre-

sentação, a complexidade aumenta, pelo número, 

variedade e possíveis interpretações de leis, 

decretos-leis, códigos, deliberações, regulamentos 

e pareceres da Comissão Nacional de Proteção de 

Dados, da Comissão de Acesso aos Documentos 

Administrativos, do Instituto Registos e Notariado 

e da Legislação Europeia. 

As limitações ao acesso, pela via legislativa, 

podem estar claramente definidas bem como 

podem deixar espaço à discricionariedade ou pro-

porcionalidade, em cada instituição, por quem tem 

que tomar a decisão sobre a comunicabilidade dos 

documentos. Em certos casos, essa discricionarie-

dade, que poderá ela própria ser questionada (…) 
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Seguiu-se a comunicação conjunta do grupo de 

trabalho AtoM da RAalg, Eng. José Anjos, Dra. 

Marisa Caixas, Dra. Sónia Negrão e Dr. Nuno Mar-

ques, Access to Memory: a miragem do open 

source, ao longo da qual foram apresentados os 

dados relativos a um inquérito aplicado aos muni-

cípios nacionais com o intuito de aferir qual o nível 

de conhecimento e usabilidade que as aplicações 

open source têm actualmente na gestão e disponi-

bilização da documentação histórica. Foi, ainda, 

apresentada a sugestão da RAalg, na implementa-

ção da aplicação AtoM de forma generalizada nas 

entidades algarvias, tendo sido apresentadas as 

principais características e potencialidades desta 

ferramenta, expondo-se casos concretos da sua 

usabilidade nos municípios de Albufeira e Vila do 

Bispo. A moderação deste painel ficou a cargo do 

Dr. Paulo Mariz, arquivista no Arquivo Distrital de 

Faro. 

O último painel do IV Encontro de Arquivos do 

Algarve iniciou com a comunicação Arquivos de 

serviços de informação em Portugal, pela Dra. 

Leonor Calvão Borges, à qual se seguiram O pro-

jecto de implementação de um sistema de 

informação no Partido Social Democrata: o 

Arquivo da Social-Democracia, proferida pelo 

Dr. Paulo Batista, consultor científico do Arquivo 

Social -Democrata. O copiador geral-

considerações sobre uma prática arcaica, a 

cargo da Dra. Isabel Salvado, Município de Tavira, 

tendo o painel finalizado com a comunicação da 

Dra. Paulina Araújo, do Arquivo Distrital de Évora, 

dedicada à Acessibilidade e confidencialidade 

da informação: uma realidade ou um mito? 

A sessão de encerramento do IV Encontro de 

Arquivos do Algarve ficou a cargo da Dra. Margari-

da Vargues, Presidente da Delegação Sul da Asso-

ciação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas e da Dra. Isabel Salvado, em 

representação da Rede de Arquivos do Algarve. 
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Grupo de Trabalho: 

Adriana Rusu 

Bárbara Ribeiro 

João Sabóia 

Marisa Caixas 

---------- 

A Rede de Arquivos do Algarve marcou pre-

sença no I Encontro de Arquivos Municipais 

do Alentejo Litoral, no passado dia 16 de junho, 

com a comunicação RAalg: a experiência de 

uma Rede de Arquivos, proferida pela Dra. Mari-

sa Caixas, em representação da Comissão Coorde-

nadora da mesma. 

(…)  
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em termos legais, pode corresponder a decisões 

de “bom senso”, por exemplo pela defesa da vida 

privada e do “bom nome” de uma pessoa ou famí-

lia, mesmo que o documento, por lei, esteja em 

acesso aberto.  

Pelas variantes que o acesso e as restrições à 

informação podem adquirir, que aumentam as 

dificuldades com que as instituições e os profissio-

nais se debatem para dar cumprimento a todas as 

dimensões legais, considerou-se que seria impor-

tante elaborar um mapeamento, através da apli-

cação de um inquérito referente a esta temática, 

que analise os procedimentos utilizados, ou não, 

nas instituições da administração central e local 

do Estado, bem como alguns setores privados, 

sediados na região do Algarve.  

A ideia e a conceção do inquérito tiveram por base 

as realidades apuradas por cada um dos membros 

do grupo, ao questionar os serviços das suas pró-

prias instituições, acerca da forma como se rela-

cionavam e operavam com as restrições à infor-

mação que a legislação prevê.  

Não tendo sido possível um diagnóstico completo 

no 4.º Encontro, devido ao pouco tempo então 

decorrido sobre o envio do inquérito a cerca de 

359 entidades, esperamos, no entanto, que este 

projeto, no seu termo, possa identificar e faça 

sobressair lacunas na comunicação e difusão da 

informação institucional, ao mesmo tempo que 

possibilite a concretização de proposta de medidas 

corretivas que reduzam essas deficiências.  

Também que possamos demonstrar a importância 

do arquivista nas equipas que deverão avaliar e 

propor medidas para a gestão da informação insti-

tucional, incluindo a sua comunicação e difusão, 

para que a mesma venha a ter procedimentos 

escritos, uniformes, estruturados e aprovados pelo 

topo hierárquico das instituições, independente-

mente da sua natureza.                                 (…) 
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com os ilustres contributos do Prof. Dr. Carlos 

Guardado da Silva, Arquivo Municipal de Torres 

Vedras, com O Arquivo Municipal de Torres 

Vedras: projectos, parcerias e produtos de 

informação e do Dr. Paulo Batista, Arquivo Muni-

cipal de Lisboa, com O arquivo municipal de 

Lisboa: fundos documentais, iniciativas e 

desafios. 

Os trabalhos finalizam com uma mesa redonda 

onde foi aventada a constituição de uma Rede de 

Arquivos do Alentejo Litoral, tendo sido discutidos 

os contornos da sua constituição, implementação e 

formas de atuação, para o que o exemplo da Rede 

de Arquivos do Algarve se julgou ser um bom pon-

to de partida. 

O I Encontro de Arquivos Municipais do Alentejo 

Litoral resultou numa iniciativa engrandecedora ao 

nível da interação entre os vários arquivistas da 

região, no conhecimento do espólio documental 

existente e das suas potencialidades, bem como 

das práticas e projectos em curso na área da ges-

tão documental, culminando com a intenção de 

unir esforços para realização futura de trabalhos 

conjuntos.   

Marisa Caixas 

Diretora Serviço Gestão Documental 

Centro Hospitalar do Algarve 

 

---------- 

 

“Tavira - Férias ativas”, Arquivo Municipal 

ativo 

 

Durante os meses de julho e agosto o Arquivo 

Municipal de Tavira acolhe jovens no âmbito do 

Programa Municipal de Tempos Livres “Tavira – 

Férias Ativas”, ”, na modalidade de curta duração. 

Este programa promove o aproveitamento dos 

tempos livres dos jovens, orientando-os para o 

desempenho de atividades socialmente úteis.  

O Arquivo Municipal de Tavira vê neste         (…) 
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Realizado no Centro de Artes de Sines este Encon-

tro visou aproximar os gestores de informação, 

dos municípios que compõem o litoral alentejano. 

A troca de experiências e know-how foram o mote 

lançado neste espaço de partilhas, tendo tomado 

da palavra o Exmo. Presidente da Câmara Munici-

pal de Sines, Dr. Nuno Mascarenhas, anfitrião do 

Encontro, a Dra. Glória Santos, directora do Arqui-

vo Distrital de Setúbal e Dra. Anita Tinoco, direc-

tora do Arquivo Distrital de Beja, que iniciaram os 

trabalhos. 

Seguida-

mente a 

Dra. San-

dra Patrí-

c i o , 

A r q u i v o 

Municipal 

de Sines, 

apresen-

tou O 

Arquivo 

Mun ic i -

pal de 

S i n e s : 

arquivo 

histórico 

e arqui-

vo admi-

nistrativo, a Dra. Daniela Sousa e o Dr. Idálio 

Nunes, Arquivo Municipal de Grândola, presentea-

ram os presentes com As casas da Câmara de 

Grândola, a Dra. Luísa Gomes, Arquivo Municipal 

de Santiago do Cacém, expôs Arquivo Municipal 

de Santiago do Cacém: modelo organizacio-

nal e a Dra. Sucinda Rocha, Arquivo Histórico 

Municipal de Alcácer do Sal brindou os presentes 

com a apresentação Arquivo Histórico Munici-

pal de Alcácer: da destruição da memória ao 

erguer das cinzas. Foi possível, ainda, contar 
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Arquivistas e Documentalistas (BAD), a Fundação 

Calouste Gulbenkian (FCT) e a Associação Fazedo-

res da Mudança. 

Conduzida pelo Dr. Sérgio Pratas, a oficina decor-

reu na Sala de Formação nº 1 do Centro de For-

mação, Investigação e Conhecimento, Unidade de 

Faro do CHAlgarve. 

Destinada a todos aqueles que exercem funções 

em instituições de saúde, a oficina contou com a 

presença de 18 profissionais provenientes das 

seguintes entidades: Centro Hospitalar do Algarve, 

Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve, 

ARS Algarve, tendo contando ainda com uma par-

ticipação do Município de Olhão.  

A análise à legislação em vigor no que à informa-

ção de saúde diz respeito, a 

sua propriedade, formas e 

direitos de acesso, identifi-

cando-se as circunstâncias 

de acesso, requisitantes, 

assim como formas de 

requerer, e consequente 

disponibilização todos. 

A dicotomia público/privado no que concerne à 

acessibilidade de informação de saúde foi outro 

dos temas fortes e de grande polémica, ao serem 

analisadas as instruções produzidas tanto pela 

Comissão de Acesso aos Documentos Administrati-

vos (CADA), quanto pela Comissão Nacional de 

Protecção de Dados (CNPD), donde se ressalta a 

máxima urgência na rectificação deste duplo crité-

rio de análise, uma vez que quer seja atendido no 

público, quer no privado os direitos e deveres do 

cidadão, neste caso concreto do utente, deverão 

pautar-se por critérios únicos.  

Marisa Caixas 

Diretora do Serviço de Gestão Documental 

Centro Hospitalar do Algarve 
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programa uma excelente oportunidade de difusão 

das suas atividades, possibilitando aos jovens 

uma visão mais aproximada e técnica dos bastido-

res de um serviço desconhecido para muitos. 

Por períodos de 10 dias úteis e três horas diárias, 

4 jovens entre os 12 e os 25 anos podem ocupar 

o seu tempo em atividades como a higienização e 

acondicionamento de fotografias, acompanhar nas 

tarefas de recuperação da informação e prestar 

apoio no atendimento ao público. Usufruem ainda 

de uma visita guiada às instalações do arquivo, 

durante a qual é-lhes explicado quais as funções 

de um arquivo, os cuidados que devem ter com o 

manuseamento da documentação, as razões por 

detrás da regras de acesso, sendo-lhes entregue 

um guia do arquivo e uma brochura de acolhimen-

to. 

 

Isabel Dias Salvado,  

arquivista do Município de Tavira 

 

---------- 

O Acesso à informação de saúde: direitos, 

procedimentos e garantias. 

O Centro Hospitalar 

d o  A l g a r v e 

(CHAlgarve) acolheu 

nos passados dias 1 e 

2 de Junho a Oficina 

O Acesso à informa-

ção de saúde: direi-

tos, procedimentos 

e garantias, uma co-

organização da Asso-

ciação Portuguesa de 

B i b l i o t e c á r i o s ,              
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ARQUIVO ENTRE HISTÓRIAS 

25 de Junho 

18h00 - 1º piso 

“ Ânforas Romanas no Arquivo António Rosa 

Mendes” por Marcelo Jerónimo - Arqueólogo 

Resumo: 

“Em 1985, no contexto de pesca de arrasto, foram 

recolhidas duas ânforas romanas ao largo de 

Cacela-a-Velha. O espólio arqueológico, relativa-

mente bem conservado, foi cedido pelo mestre da 

embarcação, Sr. Joaquim Madeira Batista. Trata-

se de um achado frequente em territórios com 

ocupação romana” e um valioso indicador para o 

estudo das trocas inter-regionais. A presente 

comunicação pretende contextualizar este espólio 

no âmbito da arqueologia romana”. 

 

Madalena Guerreiro, 

Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António. 
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