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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 1/2018 

26-01-2018 Hora: 09h30 Local: Centro de Formação de Vila do Bispo 

Coordenada por Marisa Caixas e Sónia Negrão 

Secretariada por Marisa Caixas 

Participantes  António Monteiro, Município de Tavira 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

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

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 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 

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

Assuntos tratados: 

 
1. Projecto de Salvaguarda dos Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto  

 
● Tiago Barão disponibilizou a todos os membros a versão de protocolo de cooperação utlizado pelo 
Município de Faro de forma a harmonizar este procedimento no grupo de projeto. Salientou, ainda que 
no que diz respeito à alínea de possível transferência documental dos fundos em tratamento, esta deve 
ser analisada caso a caso, tendo por base o estado de conservação da documentação e a disponibilidade 
dos produtores para o efeito, assim como a existência de espaço em depósitos nos municípios.  
 
● António Monteiro informou que o Ginásio Clube de Tavira, entidade selecionada no Município de 
Tavira para este projeto, declinou o convite por diferendos com o Município.  
 
● Vera Gonçalves alertou ser primordial harmonizar o documento de recolha de dados junto de todos os 
municípios para normalização de critérios e agilização do futuro tratamento informacional a 
disponibilizar como resultado do projeto. Desta forma, foi elaborado o se guinte quadro de classificação 
tipo: 
 
A – Constituição, Regulamentação, Estatutos 
B - Órgãos de Direção 
    BA – Assembleia 
    BB – Direção/Presidente 
    BC – Conselho Fiscal 
C – Secretaria Administrativa 
    CA – Expediente 
    CB – Pessoal  
D – Património 
E – Serviços Financeiros 
    EA – Contabilidade 
    EB – Tesouraria 
F – Eleições 
G – Atividades 
    GA – Recreativas/Culturais 
    GB - Desportivas 
 

2. Exposição sobre a 1.ª Guerra Mundial 
 

● Sónia Negrão encaminhará aos colegas uma série de links para auxiliar na busca de conteúdos 
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informacionais relativos aos combatentes de cada município algarvio.  
 
● No que diz respeito à informação existente em depósito nos Municípios ficaram os arquivistas d e 
identificar e analisar os conteúdos com interesse para esta exposição até final de março.  
 
● Marta Nogueira apresentou a disponibilidade, pro bono, para colaborar neste projeto da museóloga 
Dra. Joana Pinho, a qual teve aceitação por todos os membros, ex istindo a intenção de oficializar este 
convite. 

 

3. Outros Assuntos 
 
● Por unanimidade foi aprovada a proposta de adesão à RAalg, encaminhada via email  no dia 
26.01.2018, do Município de Castro Marim, tendo sido nomeada como sua representante a Dra. Cidália 
Maria Custódio. 
 
● José Marreiros, da Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, informou 
que o fundo histórico do Município será alvo de intervenção, projeto conjunto com o Município de 
Aljezur, existindo interesse em contratar um arquivista para o efeito. Os trabalhos deste projeto iniciar-
se-ão com um levantamento de necessidades efetuado pelo Dr. Nuno Marques e Dra. Sónia Negrão, por 
questão de proximidade com o município.  
 
● Inicio dos trabalhos para realização de um seminário, em maio de 2018, acerca do Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados. 
 
● Próxima reunião agendada para dia 23 de fevereiro, no Município de Tavira. 
 
 
 
 
 
 

Vila do Bispo, 26 de janeiro de 2018 
 

O/A secretário(a) 
Marisa Caixas 

 
 
 
 
 
 
 


