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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 14 de fevereiro de 

2014.-------------------------------------- 

 

 

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de 2014, pelas 9h30, reuniram-se os 

membros constituintes da Rede de Arquivos do Algarve, na Universidade do Algarve, 

Campus da Penha. ----------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes na reunião de grupos de trabalho: Sónia Negrão do Arquivo 

Histórico de Albufeira, Tiago Barão do Arquivo Municipal de Faro, Bárbara Ribeiro do 

Arquivo Municipal de Lagoa, João Sabóia e Nelson Vaquinhas do Arquivo Municipal de 

Loulé, Luísa Pereira e Vera Gonçalves do Arquivo Municipal de Silves, Nuno Marques do 

Arquivo Municipal de Vila do Bispo e Marisa Caixas, do Serviço de Gestão Documental do 

Centro Hospitalar do Algarve. Na parte da tarde, a reunião de plenário geral contou 

ainda, para além dos referidos membros, com a presença de Madalena Guerreiro, do 

Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António, Laurinda Paz do Arquivo Municipal de 

Portimão e Helena Vinagre, do Arquivo Municipal de Olhão.---------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião foi coordenada por Tiago Barão e Marisa Caixas, que a secretariou. ----------- 

Passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o ponto de situação das tarefas 

desenvolvidas em cada Grupo. Tiago Barão, começou por referir que dada a demora na 

resposta ao pedido de Parecer, acerca da documentação à guarda das empresas 

municipais, por parte da DGLAB, estava em articulação com o colega Nelson Vaquinhas 

na tentativa de desbloquear a situação o mais célere possível. Enquanto coordenador do 

grupo de consultadoria, Tiago Barão solicitou aos restantes colegas questões quotidianos 

que gostassem de ver solucionadas através de pedido de Parecer. Já no decurso dos 

trabalhos foi possível ter acesso ao Parecer emitido pela DGLAB, que o colega Nuno 

Marques passou a ler, e do qual se colhe que cabe aos municípios, em sede de contrato 

programa, com as empresas municipais, salvaguardar as questões relacionadas com a 

organização, conservação e avaliação documentais.----------------------------------------- 
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De seguida passou-se para o segundo grupo, tendo tomado a palavra o colega João 

Sabóia, por indicação de Bárbara Ribeiro, coordenadora do grupo das exposições, 

destacando que os materiais recebidos das autarquias não têm seguido os parâmetros 

pré-definidos pelo grupo. Face a este pressuposto, o grupo resolveu criar um esquema 

de itens, de preenchimento obrigatório e devidamente normalizados, que permita a 

uniformização no projecto, assim como facilite o tratamento da informação recolhida. A 

colega Madalena Guerreiro salientou que deverá ser solicitado um parecer para uso das 

imagens da DGLAB que se encontram disponíveis na Internet, por uma questão de 

salvaguarda. Por fim, a Bárbara Ribeiro evidenciou que, dado o cenário exposto, este 

projecto teria o seu cronograma um pouco desfasado, existindo um deslize na duração 

das actividades previamente delineadas. A colega Helena Vinagre colocou, a todos os 

elementos da RAalg, a questão de que referência atribuir à cópia impressa que a Câmara 

Municipal de Olhão tem do Alvará Régio da cidade, uma vez que este não se encontra 

incluído em nenhum dos Fundos do Arquivo. Foi unânime a posição de se lhe atribuir a 

referência do fundo do próprio município, dado ser um documento que se encontra à sua 

guarda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente, tomou a palavra a coordenadora do grupo AtoM, Sónia Negrão, a qual 

explicou a readaptação que o grupo fez ao projecto, uma vez que sentiu necessidade de 

analisar toda a legislação referente ao Administrador do Concelho, para que as 

descrições sejam o mais normalizadas e seguras possível. Salientou, ainda, que toda a 

documentação legal analisada, assim como os quadros síntese produzidos pelo grupo 

serão disponibilizados na drive do e-mail da Rede para que todos possam aceder a estes 

instrumentos de trabalho. Avançou depois algumas informações base acerca da 

realização do seminário proposto por este grupo: a proposta é que se realize no dia 7 de 

novembro, na Biblioteca de Albufeira, tendo por título AtoM: Work in Progress. Foram, 

ainda, avançadas informações acerca das instituições contactadas, oficiosamente, para 

participação no seminário: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Hospital 

de São João, Município de Torres Vedras, Instituto de Ciências Sociais, Arquivo do 25 de 

Abril e o Engenheiro Rafael António.-----------------------------------------------------------   

De seguida passou-se para a discussão dos dois pontos seguintes da ordem de trabalhos 

em simultâneo: o Boletim e Site da RAalg. Tomou a palavra o colega Tiago Barão, 

segundo o qual a comissão coordenadora não deve aglutinar em si todas as 

competências e decisões absolutas da Rede, devendo sim, ser guia no desenvolvimento 
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dos trabalhos dos demais elementos constituintes. A colega Sónia Negrão voluntariou-se 

para apoiar na gestão do site, assim como na concepção de uma nova página, que não 

acarrete custos de manutenção e colmate as reais necessidades da RAalg. O colega João 

Sabóia manifestou o seu agrado na criação da dinâmica dos grupos de trabalho, 

considerando que a RAalg deverá ser um campo de liberdade pessoal e profissional de 

todos quantos a compõem. Acerca do boletim salientou que este instrumento é uma 

ferramenta de divulgação primordial e que deveria voltar a ter uma periodicidade 

quadrimestral, assim como adoptar o antigo formato.--------------------------------------- 

Na análise do último ponto da ordem de trabalhos: assuntos gerais, tomou a palavra o 

colega João Sabóia para alertar acerca das suas reticências em adoptar-se um novo 

modelo, no que à organização dos Encontros de Arquivos do Algarve, diz respeito. A 

comissão coordenadora salientou que este tema foi sujeito a votação e que a RAalg 

deverá fazer uma tentativa de adopção da nova metodologia e só posteriormente decidir 

qual das metodologias é mais gratificante para os Encontros, isto é, se deverá ter ou não 

uma instituição directamente relacionada e veiculada à sua organização.------------------ 

A próxima reunião ficou agendada para 21 de março de 2014.----------------------------- 

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

Marisa Caixas, que a secretariou e pelos arquivistas presentes.----------------------------- 

 

A Secretária, 

 

Membros, 

 

 


