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Reunião da Rede de Arquivos do Algarve, realizada a 18 de janeiro de 2013, pelas 
14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 
Estiveram presentes:  

 

Adriana Rusu do Arquivo Municipal de Loulé, António Monteiro do Arquivo Municipal de Tavira, 

Helena Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão, Isabel Dias do Arquivo do Turismo do Algarve, 

Isabel Dias Salvado do Arquivo Municipal de Tavira, João Sabóia diretor do Arquivo Distrital de 

Faro, Leonor Macedo do Arquivo Municipal de Lagoa, Luísa Pereira do Arquivo Municipal de 

Silves, Madalena Guerreiro do Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António, Marisa Caixas do 

Serviço Gestão Documental Hospital de Faro EPE, Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do 

Bispo, Tiago Barão do Arquivo Municipal de Faro, Vanda Germano do Arquivo Municipal de 

Portimão e Vera Gonçalves do Arquivo Municipal de Silves. 

 

Foram abordados os seguintes assuntos: 

 

• Comunicação de informações: 

 

1. Atualização de conteúdos do site da Rede de Arquivos do Algarve, no qual foram 

retirados conteúdos que não eram usados e foram acrescentados novos elementos 

como uma área para os boletins da Rede, destacando-se a edição em PDF das Atas 

do II Encontro de Arquivos do Algarve e da sua divulgação no blog Iberoamericano 

de Ensenanza Archivística Universitaria (http://bieau.blogspot.pt/) 

 

2. Após sugestão, foi decidido divulgar os tópicos das reuniões no site da RAalg. 

 

3. Grupo de trabalho de Arquivos Municipais/Macroestrutura Funcional de Lisboa: na 

sequência de um e-mail enviado por este grupo de trabalho, a Rede pretende 

reforçar a ideia de ser já membro observador; na sequência da reunião da parte da 

manhã do grupo da Macroestrutura Funcional da RAalg, serão remetidos os 

contributos analisados, com conhecimento a todas as autarquias aderentes. 

 
4. O grupo da Macroestrutura Funcional da RAalg definiu a metodologia de trabalho, 

consistindo esta na análise faseada de cada classe do plano de classificação para as 

autarquias locais, remetendo posteriormente os contributos ao grupo de Lisboa e 

aos arquivistas das instituições aderentes. 
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• Ponto da situação da organização do III Encontro de Arquivos Municipais do Algarve: 

o Data do encontro: 31 de Maio e 1 de Junho de 2013, decorrendo durante a 6ª feira 

à tarde e o sábado de manhã, sendo a tarde para a realização de uma iniciativa de 

convívio; 

o Local: auditório municipal de Olhão; 

o A BAD Sul irá colaborar no encontro com uma comunicação, propondo ainda um 

jantar convívio na 6ª à noite, a pagar por cada participante interessado; 

o Para a tarde de Sábado prevê-se, o passeio em caíque pela Ria Formosa, com limite 

de inscrições; 

o O palestrante principal a convidar deverá falar sobre a Macroestrutura Funcional 

aplicada às autarquias, sendo convidado o Dr. Carlos Guardado da Silva, do Arquivo 

Municipal de Torres Vedras e Professor do Curso de Mestrado em Ciências da 

Documentação e da Informação Faculdade de Letras - Universidade de Lisboa; 

o O convidado fará a comunicação e um workshop; 

o A divulgação encontra-se a cargo da Câmara Municipal de Olhão e será feita 

através do Facebook e imprensa, sendo divulgado o programa provisório; 

o Foram definidos os prazos, a saber: a pré-inscrição é feita até 15 de Abril; a 

inscrição até 23 de Maio; a entrega dos títulos e resumos das comunicações é feita 

até 15 de Março e os textos até 11 de Maio. 

 

• Data da próxima reunião: dia 1 de Março de 2013. 


