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Acta da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Acta nº 9/2015 

25.11.2015 Hora: 09h30 
 
 
 

Local: Arquivo Distrital de Faro 
 Coordenada por Comissão Coordenadora 

Secretariada por Sónia Negrão 
Participantes   

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve E.P.E.  

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 Assuntos tratados: 

 

 Reunião, via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas 

(DGLAB), sobre o “Projecto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e 

desporto – diagnóstico e estratégia”, em que foram apresentados os objectivos, intervenientes, 

metas e cronograma (em anexo). Ficou acordado com a DGLAB o envio de dois ofícos dirigidos 

às Câmaras Municipais e às Colectividades com o objectivo de dar a conhecer e oficializar o 

projecto, assim como a facilitar o acesso à informação das Associações. Os arquivistas da Rede 

de Arquivos do Algarve (RAalg) comprometem-se a realizar um questionário, elaborado pela 

DGLAB, a todas as colectividades criadas até 1974, entre Fevereiro e Abril de 2016 

 Criação de uma conta na Dropbox, que servirá como plataforma de partilha de informação 

relativos ao Projecto das Colectividades, tanto por parte da RAalg como da DGLAB.  

 Apresentação do procjeto de digitalização da Family Search, empresa patrocinada pela Igreja de 

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou Igreja Mórmon. Esta empresa apresentou o seu 

projecto no Arquivo Distrital de Faro, e demonstrou a intenção de digitalizar alguma 

documentação com dados nominativos até 1910 pertencente aos arquivos municipais, 

considerada fundamental para a construção de árvores genealógicas.   

 Foi revisto o Plano de Atividades para o ano de 2016, onde se adicionaram novas áreas de 

formação e respectivos formadores, estando prevista a sua aprovação na próxima reunião. Foi 
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ainda solicitado aos membros da RAalg o envio dos conteúdos programáticos das formações 

pelas quais são responsáveis. Será ainda enviado o modelo dos programas para posterior 

preenchimento. 

 A edição do Boletim da RAalg passa a ser feita por Isabel Dias e Nuno Marques, estando o 

lançamento do novo boletim previsto para Janeiro de 2016, contando ainda com a colaboração 

do colega António Monteiro. 

 Próxima reunião agendada para dia 18 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de Albufeira. 

 

Faro, 25 de Novembro de 2015 

 

A secretária 

Sónia Negrão 

 


