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Ata da reunião dos Grupos de 

Trabalho da RAalg da ICA ATOM, 

Exposição Itinerante sobre os 

Forais do Algarve e geral da Rede 

de Arquivos do Algarve, realizada 

a 19 de julho de 2013.  

 

 

Aos 19 dias do mês de julho de 2013, pelas 9h30 reuniram-se os membros constituintes dos 

Grupos de Trabalho da RAalg da ICA ATOM, Exposição Itinerante sobre os Forais do Algarve e 

geral da Rede de Arquivos do Algarve, no Arquivo Distrital de Faro, sito na Rua Coronel António 

dos Santos Fonseca. Estiveram presentes: João Sabóia, diretor do Arquivo Distrital de Faro; 

Sónia Negrão do Arquivo Municipal de Albufeira; Tiago Barão do Arquivo Municipal de Faro; 

Bárbara Ribeiro do Arquivo Municipal de Lagoa; Nelson Vaquinhas do Arquivo Municipal de 

Loulé; Vanda Germano do Arquivo Municipal de Portimão; Nuno Marques do Arquivo Municipal 

de Vila do Bispo e Marisa Caixas do Centro Hospitalar do Algarve. ---------------------------------- 

A reunião foi coordenada por João Sabóia e secretariada por Bárbara Ribeiro. --------------------- 

Dando início à reunião, João Sabóia apresentou o texto redigido por Nuno Marques para o 

panfleto de divulgação da RAalg a ser entregue aos participantes do Encontro Internacional de 

Arquivos (EIA), o qual foi aprovado por unanimidade. Discutiu-se a estética gráfica do panfleto 

cuja responsabilidade de concepção ficou atribuída ao colega António Monteiro. Decidiu-se fazer 

150 exemplares a cores. Posteriormente Marisa Caixas propôs que esse panfleto fosse bilingue 

ficando Nuno Marques responsável pela sua tradução. Sónia Negrão e Vanda Germano 

apresentaram a proposta de que para além desse panfleto de divulgação se fizesse um marcador 

de livros, o qual foi aprovado decidindo-se que deveria conter, a nível informativo, além dos 

contatos da RAalg, a data de criação da rede e a designação das entidades suas constituintes. 

Também a concepção gráfica deste marcador ficou da responsabilidade do colega António 

Monteiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida decidiu-se que, indo Tiago Barão assistir à sessão de apresentação pública do Plano 

de Classificação para a Administração Local (versão 0.2) a decorrer no próximo dia 24 de julho 

na Torre do Tombo, iria em representação da RAalg.------------------------------------------------- 

Relativamente ao ICA-AtoM Sónia Negrão apresentou a dúvida dos informáticos do município de 

Albufeira se deveriam criar um único acesso à base de dados ou se cada elemento da RAalg teria 

um acesso individual. Foi deliberado que deveria ser criado um acesso para cada entidade 

constituinte da rede para se começar a inserir dados e imagens a nível experimental. ------------ 

Abordou-se o assunto da necessidade da descrição arquivística e da dificuldade da descrição de 

imagens.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

  REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE 
  (RAalg) 

 

 
2 

 

Posteriormente falou-se do projeto da exposição sobre os forais algarvios. Analisou-se 

detalhadamente a bibliografia compilada por João Sabóia e esteve-se a estudar quais os 

municípios que possuíam forais ou alvarás originais. Propôs-se que, após uma breve introdução, 

os forais seriam apresentados por local fazendo-se um breve historial de cada concelho. Decidiu-

se convidar especialistas em história medieval para constituir o comissariado da exposição. 

Sobre candidaturas para patrocinar a exposição Nelson Vaquinhas apresentou o programa de 

Apoio à Ação Cultural 2013 da Direção Regional de Cultura do Algarve e as condições para as 

candidaturas. Estudou-se também a possibilidade de candidatura ao programa Ayuda Fundación 

MAPFRE para Archivos Históricos de España, Portugal y América Latina. Decidiu-se marcar uma 

reunião com a AMAL para ser esta a entidade a apoiar as candidaturas. Colocou-se a hipótese de 

um ciclo de conferências dentro do projeto a serem organizadas por cada município. Discutiu-se 

a possibilidade de se fazerem as candidaturas só para o próximo ano mas resolveu-se que se iria 

tentar ainda este ano. Finalmente ficou deliberado que 5 de agosto seria a data limite para a 

escolha do título da exposição.------------------------------------------------------------------------- 

Foi agendada a próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Bárbara 

Ribeiro, que a secretariou e pelos arquivistas presentes. -------------------------------------------- 

 

 


