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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 6/2018 

28-11-2018 Hora: 09h30 Local: Arquivo Distrital de Faro 

Coordenada por Marisa Caixas, Luísa Pereira, Carla Soares 

Secretariada por Marisa Caixas 

Participantes  André Oliveira, Município de Castro Marim 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Carla Soares, Administração Regional de Saúde do Algarve  

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 João Sabóia, Município de Loulé 

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

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Madalena Guerreiro, Vila Real de Santo António  

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

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

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 
Os trabalhos iniciaram com a apresentação do colega André Oliveira, em representação do Município de 

Castro Marim, a todos os colegas.  

 
1. ENCONTRO DE ARQUIVOS DO ALGARVE 
 

► A Manuela Teixeira (Município de Alcoutim) ressalvou a necessidade de se concretizar o apoio a solicitar 

ao Município de Alcoutim para a realização do Encontro, dada a necessidade de se assegurar a inclusão 

deste projeto no orçamento da entidade, pelo que se delineou o seguinte:  

Datas: 24-25 maio de 2019 / Temática: Arquitetura(s) de informação  

Local: Município de Alcoutim / Apoio do Município: Conceção de materiais gráficos e de comunicação 

(logótipo, flyers, programas, convites); Transporte e acomodação dos convidados; Refeições dos 

convidados (2 almoços, 1 jantar, 4 coffee breaks); Definição de passeio cultural da tarde de sábado.  

     A programação seguirá a seguinte linha de orientação:  

 

Sexta-feira (24 maio)  

Manhã – Receção dos participantes 

            - Sessão de Aberura 
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            - Painel dedicado a investigadores 

Tarde – Painel dedicado a edifícios 

           - Painel dedicado a sistemas de informação 

 

Sábado (25 maio) 

Manhã – Painel dedicado à RAalg 

            - Painel dedicado ao RGPD (ainda em ponderação) 

Tarde – Passeio cultural 

 

Para o painel sobre arquitetura e arquivos foi sugerido que fosse endereçado convite ao Arquiteto Victor 

Carvalho Araújo e Manuela Azevedo Pinto (sugestão de Diogo Vivas – Município de Lagoa).               

 

2. PEDIDO DE CONTRIBUTOS à RAalg PARA ANÁLISE DO REGULAMENTO DE ARQUIVO, DA REDE DE 

ARQUIVOS DO ALENTEJO 

 

► Foi aprovado por unanimidade proceder-se à análise do documento, reunindo-se na reunião de janeiro 

de 2019 os contributos dos membros da RAalg a serem enviados ao Dr. Jorge Janeiro (Arquivo Distrital de 

Évora).  

 

3. GRUPO COORDENADOR RAalg  

 
► De acordo com o definido em Ata anterior, foi nomeado o novo Grupo Coordenador (GC) para 2019, 

sendo o mesmo constituído pelos seguintes: entidades e respetivos representantes:  

          - Município de Alcoutim - Manuela Teixeira 

          - Município de Faro – Tiago Barão 

          - Município de Lagoa – Nuno Diogo Vivas 

          - Município de Lagos – Marta Nogueira 

 

4. FUNCIONAMENTO DA RAaLG  

 

► Foram discutidas diferentes questões relacionadas com o funcionamento da RAaLG nomeadamente: 

planeamento e estratégia, expetativas de alguns dos membros relativamente à rede, produção da rede no 

último ano, entre outras.  

Foi efetuada votação para redefinição de alguns aspetos relativos ao funcionamento da RAalg, nos 

seguintes pontos: 
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   4.1 - Reuniões - periodicidade: passará a ser bimensal após a realização do Encontro de Arquivos (Maio 

2019). Alteração aprovada pela maioria de votos (17 votos a favor e 2 abstenções por parte de Luísa 

Pereira e André Oliveira).  

    4.2 – Site: a atualização de conteúdos do site será da responsabilidade do GC em colaboração com o 

colega António Monteiro (Município de Tavira), devendo os conteúdos serem remetidos para o email do 

mesmo.  

     4.3 - Email, site e página de Facebook da Raalg – A gestão ficará a cargo do Grupo Coordenador (GC), 

sendo que se procederá à atribuição de novas credenciais de acesso, de conhecimento exclusivo do GC 

(foram registados constrangimentos com o email no passado por um dos membros da comissão). 

Quaisquer necessidades por parte dos membros da RAalg ou contributos a enviar deverão ser remetidos 

para o email da RAalg, com conhecimento dos elementos da GC, que assumirá a responsabilidade pela sua 

divulgação e atualização de conteúdos. Qualquer necessidade de informação ou envio por parte dos 

membros da RAalg será respondida ou garantida através de um dos membros do GC, até nova decisão dos 

membros da RAalg.  

 
 
5. GRUPOS DE TRABALHO  

 
► Os grupos de trabalho existentes serão objeto de análise no âmbito do inquérito de necessidades RAalg.  

   
► Para dar suporte ao Encontro de Arquivos do Algarve são criados os seguintes grupos de trabalho 

(grupos temporários de curto prazo, a serem extintos com a concretização das atividades propostas):  

 

     5.1- Apoio à Organização do Encontro de Arquivos do Algarve 2019  

                   - Arquivo Distrital de Faro – Luísa Pereira 

                   - Município de Alcoutim – Manuela Teixeira e Nélia Gonçalves 

                   - Município de Tavira – António Monteiro 

                   - Município de Vila Real de Santo António – Madalena Guerreiro 

                   - Turismo do Algarve – Isabel Dias 

 

5.2- Elaboração de inquérito RAaLG  

 

► Elaboração de um inquérito para auscultação de expetativas e necesssidades dos me mbros da RAalg e 

para apoio ao plano de atividades RAalg para 2019 (proposto por Nuno Marques - Município de Vila do 

Bispo). Aceite pela maioria. Inquérito a ser realizado por Nuno Marques (Município de Vila do Bispo, e 

manifestado o interesse do Município de Albufeira – Sónia Negrão) e Marisa Caixas (Centro Hospitalar e 

Universitário do Algarve E.P.E).  
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5.2- Produção do site do Encontro de Arquivos do Algarve  

 ► Proposto por Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) que sinalizou também o interesse do 

Município de Albufeira – Sónia Negrão em participar.  

 

6. PROJETO DE SALVAGUARDA DOS ARQUIVOS DAS ASSOCIAÇÕES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO  

 

► Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) apresentou aos membros RAalg o ponto de situação do projeto, 

informando os presentes dos seguintes pontos:  

      - Realização a 20 de novembro de reunião do grupo de trabalho da DGLAB, tendo -se apurado o estado 

da questão de cada município na implementação do projeto.  

  - Informou que em 2019 será realizado o II Encontro de Arquivos das Coletividades, provavelmente em 

Outubro, Almada, sendo que podem ser remetidas para o Arquivo Distrital de Faro propostas de 

comunicação.  

       a) A DGLAB, em 2019 lançará o I Manual de Procedimento, que dará orientações elementares 

relacionadas com o tratamento da informação e sua avaliação. O manual terá suporte electrónico e será 

disponibilizado nas páginas da DGLAB e da Confederação de Coletividades; b) Será elaborado, pela DGLAB, 

o II Manual de Procedimentos que incidirá no tratamento de arquivos definitivos; c) A Confederação 

disponibilizou-se a triar associações que analisem a receptividade e aplicabilidades dos manuais, de forma 

a dar um feedback dos mesmos aos grupos de trabalho nacionais; d) Os manuais serão divulgados em 

sessões públicas, sendo previsível a realização de 3 sessões ao longo do ano no Porto, Lisboa e Faro.  

       - O objectivo de 2019, para o Algarve é a elaboração do catálogo colectivo.  

 

7. OUTROS 
 
► Próxima reunião agendada para dia 11 de janeiro 2019, em Alcoutim.  

 

 

 
 

Faro, 28 de novembro de 2018 

 

O/A secretário(a) 

Marisa Caixas 

 

 


