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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 3/2018 

23-03-2018 Hora: 09h30 Local: Município de Albufeira 

Coordenada por Marisa Caixas 

Secretariada por Marisa Caixas 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Salvado, Município de Albufeira 

 Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António  

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

 Tiago Barão, Município de Faro 
 

Assuntos tratados: 

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

► Ao convite do Município de Lagoa, para a participação em evento no dia 9 junho, ficou estabelecido 

que a representação da RAalg no mesmo ficaria a cargo da Luísa Pereira e Tiago Barão.  

 

2. Projeto da Exposição da 1ª Guerra Mundial  

 

► Foi criada uma comissão de projeto para centralização e esquematização das tarefas, assim como 

para elaboração de um plano a apresentar aos municípios para concretização desta ideia, constituída 

nesta fase inicial pelos seguintes elementos:  

    - António Monteiro 

    - Diogo Vivas 

    - Marisa Caixas 

    - Nuno Marques e Artur 

    - Sónia Negrão e Dário 

 

► Foi sugerido pelo António agendar uma reunião com a Liga dos Combatentes para apresentação do 

projeto no intuito de se criar uma parceria que potencie reunir o maior número de informação/fontes 

sobre a temática e agilizar questões relativas a financiamento e/ou candidaturas uma vez que a Rede de 

Arquivos do Algarve, pela sua natureza não dispõe de número de identificação fiscal  

 

► Foram sugeridos as seguintes temáticas para a exposição: Apontamento da Grande Guerra no Algarve 

ou Apontamentos da Grande Guerra no Algarve 
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3. Protocolo com a Family Search 
 
► No que diz respeito ao Protocolo de Cooperação com a Family Search, cujo pedido de Parecer foi 

solicitado à DGLAB, a colega Madalena alegou já possuir uma versão com algumas anotações da Dra. 

Anabela Ribeiro e disponibilizou-se a remeter a mesma ao grupo para conhecimento.  

 

► A Isabel Salvado elaborou já uma proposta de minuta, que também remeterá a todos os elementos 

para conhecimento. 

 

► Albufeira e Vila do Bispo já aderiram ao projeto com a Familiy Search, tendo por isso já assinado o 

protocolo de colaboração. 

 

► Os restantes municípios alegam urgência na obtenção de Parecer por parte da DGLAB para resposta 

efectiva dos municípios que representam. 

 

 
4. Outros Assuntos 
 
► Foi discutida a temática do próximo Encontro, tendo sido unânime que a temática deveria ser 

repensada de forma a aumentar o público-alvo e não só os gestores de informação (foi alvitrada a 

hipótese do Encontro se focar nos investigadores e no uso que fazem da informação disponibilizada 

pelos arquivos – saúde, genealogia, autarquias, famílias, informática, arquitectura, etc.) 

 

 

► Foi agendado piquenique da RAalg para dia 12 maio.  

 

► Próxima reunião agendada para dia 7 de maio, no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. 

 
 
 
 

Albufeira, 23 de março de 2018 
 

O/A secretário(a) 
Marisa Caixas 

 
 
 

 


