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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 2/2018 

23-02-2018 Hora: 09h30 Local: Município de Tavira 

Coordenada por Marisa Caixas, Sónia Negrão 

Secretariada por Marisa Caixas 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Cristina Cordeiro, Vila Real de Santo António  

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 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 

Assuntos tratados: 

 
Antes do início dos trabalhos foi aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do 

Exmo. Presidente do Município de Albufeira, Dr. Carlos Silva e Sousa, que sempre acolheu e incentivou 

os projectos da RAalg, conotando-os como de extrema importância ao desenvolvimento regional. 

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

► Luisa Pereira fez uma sumula da reunião havida com a DGLAB ressalvando a importância de 

submeterem-se ao Orçamento Participativo (opp.pt) algumas das ideias existentes para o 

desenvolvimento do projeto, realçando que as candidaturas terminam a 24 de abril.  

 

► Após análise da proposta de plano de classificação único esboçado na última reuni ão da RAalg, a 

DGLAB assumiu a ferramenta como de extrema importância e sugeriu proceder ao estudo de todas as 

propostas a nível nacional, de forma a reunir os contributos de todos numa versão final e única, a usar 

por todas as entidades envolvidas neste projeto. 

 

► António Monteiro informou que a Sociedade Recreativa Musical Lusence, será a entidade a ingressar 

no projeto por parte do Município de Tavira, dados os constrangimentos com a entidade inicialmente 

seleccionada. 

 

2. Projeto da Exposição da 1ª Guerra Mundial  

 

► Isabel Dias, da RTA solicitou a formalização do pedido de adesão à sua entidade.  

 

► Nuno Marques alerta os colegas acerca do estado de conservação e organização do Arquivo da Cruz 

Vermelha, sendo que a recuperação de informação é difícil e morosa no mesmo, pelo que aconselha a 
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deslocação de equipas ao terreno, de forma a rentabilizar os trabalhos.  

 

► Foi elaborada a versão primária de conteúdos a contemplar na exposição: 

       

    1º Introdução/Contextualização 

    2º Portugal na Grande Guerra (1914-1918) 

    3º Fim da Guerra e a Ditadura (Angola- Moçambique) 

    4º Mulheres na Guerra 

    5º Imprensa 

    6º Impacto de cada município algarvio na Grande Guerra  

    7º A saúde (assistência) 

 
3. Outros Assuntos: 
 
► Entrega de declaração de adesão à RAalg do Município de Castro Marim. 

 

► Foi aprovada, por unanimidade, a participação do António Monteiro, no II Encontro da Rede de 

Arquivos do Litoral Alentejano, em representação da RAalg, no dia 12 de Outubro.  

 

► Foi aprovada, por unanimidade a representação da RAalg ser feita por um elemento da comissão 

coordenadora no II Congresso da BAD, no Fundão a 19 de Outubro.  

 

► Foram apontadas algumas lacunas relativas à gestão dos meios de comunicação da RAalg (site, página 

de facebook, email), no que concerne a actualização de informação. 

 

► Próxima reunião agendada para dia 23 de março, no Município de Albufeira. 

 
 
 
 

Tavira, 23 de fevereiro de 2018 
 

O/A secretário(a) 
Marisa Caixas 

 
 
 

 


