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Ata da reunião da Rede de Arquivos do 

Algarve, realizada a 9 de dezembro de 

2013.-------------------------------------- 

 

 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2013, pelas 9h30, reuniram-se os 

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

Campus de Gambelas. ---------------------------------------------------------------------- 

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, Laurinda Paz do Arquivo Municipal de Portimão, Luísa Pereira e Vera Gonçalves do 

Arquivo Municipal de Silves, António Monteiro do Arquivo Municipal de Tavira, Nuno 

Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo. Na parte da tarde, a reunião de plenário 

geral contou ainda, para além dos referidos membros, com a presença de Isabel Salvado 

do Arquivo Municipal de Tavira.---------------------------------------------------------------- 

A reunião foi coordenada por Tiago Barão e Nelson Vaquinhas, que a secretariou. -------- 

Passou-se ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, a formação da Delegação Regional 

do Sul da BAD: Introdução à Arquivística. Tiago Barão começou por referir que, no 

âmbito dessa formação, era necessário responder à Presidente da Delegação Regional do 

Sul da BAD no sentido de sugerir uma data para o início da mesma. Tendo em conta o 

tempo necessário para a preparação da formação e respetiva divulgação, os membros 

consideraram que a data deveria ser 15 de abril.--------------------------------------------- 

De seguida passou-se para o segundo item da reunião: ponto de situação dos grupos de 

trabalho. O coordenador do grupo de consultadoria, Tiago Barão, solicitou aos membros 

que se pronunciassem sobre o pedido de parecer no âmbito da avaliação e salvaguarda 

da documentação produzida por Empresas Municipais. Para este efeito ficou estipulado 

que os membros poderiam dar a sua opinião sobre o texto elaborado pelo grupo até 13 

de dezembro. Relativamente, ainda, a este grupo, Isabel Salvado apresentou dois temas 

para eventuais matérias de discussão: copiador de correspondência expedida e direitos 

de autor, propriedade e imagem associados à fotografia. Tiago Barão sugeriu também 
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como tema a avaliação dos documentos, em suporte papel, que são digitalizados, 

passando estes a tramitar nos sistemas eletrónicos de gestão de informação.------------ 

Seguidamente foi a vez do grupo das exposições. A coordenadora, Bárbara Ribeiro, 

apresentou a alteração do cronograma das atividades, no que concerne ao envio das 

imagens e textos, até 21 de janeiro, e o novo prazo para apresentação da candidatura 

aos apoios culturais da Direção Regional de Cultura do Algarve. A coordenadora do 

grupo deu a conhecer ainda as normas a respeitar na elaboração dos textos.-------------- 

O terceiro grupo a usar da palavra foi o da aplicação AtoM. A coordenadora, Sónia 

Negrão, destacou os contactos já estabelecidos com entidades que utilizam a referida 

aplicação. A coordenadora deu a conhecer os trabalhos em curso: análise comparativa 

entre dados inseridos pelos membros do grupo a partir da escolha dos fundos 

documentais das Administrações dos Concelhos de Albufeira, Loulé e Vila do Bispo. Por 

fim, referiu algumas conclusões resultantes desses mesmos trabalhos.-------------------- 

De seguida passou-se para o último ponto da ordem de trabalhos: outros assuntos. João 

Sabóia informou que o custo do site da RAalg tem sido suportado pela colega Sara de 

Carvalho, pelo que sugeriu o envio de um e-mail à mesma a solicitar informações sobre 

o respectivo pagamento anual.----------------------------------------------------------------- 

Nelson Vaquinhas pediu para ser substituído na comissão coordenadora da Rede de 

Arquivos do Algarve durante o próximo ano. Para esse efeito será Isabel Salvado como 

primeira suplente a fazer parte da referida comissão. ---------------------------------------  

A próxima reunião ficou agendada para 17 de janeiro de 2014.----------------------------- 

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

Nelson Vaquinhas, que a secretariou e pelos arquivistas presentes.------------------------ 

 

O Secretário, 

 

Membros, 

 

 


