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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada 7 de novembro de 2013. 

 

Aos sete dias do mês de novembro de 2013, pelas 9h30 reuniram-se os membros constituintes 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; Tiago Barão do 

Arquivo Municipal de Faro; Vanda Germano do Arquivo Municipal de Portimão; Madalena Guerreiro 

do Arquivo Municipal de Vila Real Santo António; António Monteiro e Isabel Salvado do Arquivo 

Municipal de Tavira; Helena Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão; Marisa Caixas do Serviço de 

Gestão Documental do Centro Hospitalar do Algarve EPE; Luísa Pereira e Vera Gonçalves do Arquivo 

Municipal de Silves; Nelson Vaquinhas do Arquivo Municipal de Loulé e Nuno Marques do Arquivo 

Municipal de Vila do Bispo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi coordenada pelos arquivistas Nelson Vaquinhas, Tiago Barão e Marisa Caixas, que 

simultaneamente a secretariaram. --------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Apresentação dos novos formulários “Projeto de Grupo” e “Relatório de Progresso” com uma 

breve explicitação da lógica organizativa da sua implementação. Foi articulado entre os elementos 

que a produção do relatório seria semestral.-------------------------------------------------------------------------

2) Procedeu-se à apresentação dos Projetos de Grupo:------------------------------------------------------------ 

Grupo 1: Tomou a palavra o coordenador do Grupo de Consultadoria, Tiago Barão, apresentando os 

objetivos delineados, refutando a continuidade temporal do Grupo, assim como a sua 

transversalidade na emissão de pedidos de Pareceres técnicos às entidades competentes face as 

dúvidas sentidas pelos demais arquivistas, para posterior disponibilização a todas as entidades 

representadas na RAalg;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grupo 2: Nelson Vaquinhas, dada a ausência da coordenadora do Grupo, Sónia Negrão, procedeu à 

apresentação dos objetivos e metodologia delineados pelo Grupo AtoM salientando a importância 

de envolver os informáticos das instituições em todo o processo de implementação deste software 

livre. A colega Isabel Dias Salvado tomou a palavra para sugerir que no projeto constem os 

requisitos técnicos, a nível informático, que viabilizem a sua instalação nas diversas instituições;------ 
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Grupo 3: A apresentação do projeto referente às exposições coube aos colegas João Sabóia e Vera 

Gonçalves, dada a ausência da coordenadora do grupo, Bárbara Ribeiro. Gerou-se uma discussão em 

torno do título da primeira exposição a organizar tendo sido definido que este ficaria “A identidade 

do Algarve: forais, alvarás e cartas régias”.----------------------------------------------------------------------------- 

3) Marisa Caixas passou à apresentação da matriz para o Boletim, de forma a normalizar os seus 

conteúdos dividindo-os por três grandes áreas:------------------------------------------------------------------------ 

Área 1: Atividades da RAalg;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Área 2: Atividades dos membros da RAalg;----------------------------------------------------------------------------- 

Área 3: Agenda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado por unanimidade que o boletim passa a ser produzido de forma semestral na tentativa 

de se criar uma maior robustez nos conteúdos veiculados. O novo modelo apresentado será validado, 

via e-mail por todos os representantes até dia 15 de novembro.-------------------------------------------------- 

Os contributos para o próximo boletim, a disponibilizar em janeiro de 2014, deverão ser 

encaminhados à comissão coordenadora até 10 de dezembro.---------------------------------------------------- 

4) Discussão acerca da formação “Introdução à arquivística”, projetada para 2014, sendo ressalvado 

pelo Tiago Barão que o acordado junto da BAD sul, na pessoa da Dra. Margarida Vargues, foi a de 

uma resposta coletiva através da RAalg. Seguidamente discriminaram-se os formadores para cada um 

dos módulos, sendo que se proporá, para alguns, a cooperação de dois arquivistas. A esquematização 

apurada foi a seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Módulo 1: Helena Vinagre;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Módulo 2: Marisa Caixas e Nuno Marques;------------------------------------------------------------------------------ 

Módulo 3: António Monteiro;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Módulo 4: Sónia Negrão e Marisa Caixas;-------------------------------------------------------------------------------- 

Módulo 5: Vanda Germano e Tiago Barão.------------------------------------------------------------------------------- 

5) Dada a proximidade entre o término de vigência da nova coordenação e a realização do IV 

Encontro de Arquivos do Algarve, procedeu-se à votação de alteração da durabilidade das comissões 

coordenadoras para 2 anos, tendo a mesma sido aprovada com 10 votos a favor e 2 abstenções 

(Nelson Vaquinhas e Marisa Caixas).--------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à operacionalização do site e boletim António Monteiro disponibilizou-se para 

realizar uma pequena apresentação/formação a todo o grupo para que todos tenham conhecimento 
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acerca destas ferramentas. Marisa Caixas sugeriu que esta formação se realizasse no Centro 

Hospitalar do Algarve EPE, numa das salas de formação, por estarem apetrechadas de meios 

informáticos suficientes para a realização de testes em simultâneo à explicitação apresentada. Ficou, 

ainda, definido que a comissão coordenadora não ficará, ainda, a cargo do carregamento de 

informação nestas ferramentas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi sugerido por Nelson Vaquinhas que o Encontro de Arquivos do Algarve deixasse de estar 

diretamente associado a uma entidade específica e passasse a ser organizado pelo membros da 

RAalg a título mais singular, passando as diversas instituições a ser, sempre que assim o entenderem, 

parceiras destas iniciativas. Esta sugestão de alteração do modelo pré-estabelecido foi sujeito a 

votação tendo sido aprovada com 11 votos a favor e 1 abstenção (Vanda Germano).----------------------- 

Nelson Vaquinhas deixou, ainda, a sugestão de se repensar no banner do site, podendo-se substitui-

lo, por exemplo, por fotografias, de âmbito arquivístico, colhidas nas várias instituições aderentes da 

RAalg e disponibilizadas em rotatividade no site, tornando o espaço mais dinâmico.------ 

A data para nova reunião foi acordada para o dia 9 de dezembro de 2013.----------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pela comissão 

coordenadora que a secretariou e pelos arquivistas presentes.---------------------------------------------------- 

 

 

 

A Comissão Coordenadora, 

 

 

 

Membros,  

 

 

 
 


