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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 5/2017 

18-05-2017 Hora: 09h30 Local: Biblioteca Municipal de Silves 

Coordenada por António Monteiro 

Secretariada por Adriana Rusu 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Carla Soares, ARS Algarve, IP 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Salvado, Município de Tavira 

 Ismael Medeiros, Município de Lagoa 

 José Marreiros, ADPA 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Leonor Macedo, Município de Lagoa 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Márcia Oliveira, Município de Aljezur 

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

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 A presente reunião incidiu principalmente sobre a organização do V Encontro de Arquivo do Algarve, 

tendo sido comunicadas ao grupo, pelos representantes do Município de Lagoa nomeados para acolher 

este evento, Ismael Medeiros e Leonor Macedo, as seguintes considerações: 

o Asseguradas as deslocações e alojamento dos conferencistas convidados;  

o O merchandising será assegurado com material fornecido pelo município de Lagoa, no entanto 

haverá um espaço destinado à divulgação de publicações e merchandising das entidades 

pertencentes à Rede, que serão colocadas ao dispor dos participantes; 

o A exposição “A identidade do Algarve: forais, alvarás e cartas régias” estará patente , no 

Convento S. José, durante a realização do encontro; 

o Os participantes no V Encontro poderão fazer-se acompanhar de acompanhante(s), contudo as 

refeições dos mesmos serão pagas à parte, tendo um custo de 8 euros para os almoços e 9 euros 

para o jantar no restaurante da Fatacil.  
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 Ainda no âmbito do V Encontro ficou decidido que o colega Tiago Barão fica responsável pelo transporte 

do merchandising do Arquivo Distrital de Faro para o Convento de S. José, enquanto o colega António 

Monteiro fica encarregue da recolha e transporte dos folares da Fábrica João Mendes & Rita, Lda., em 

Olhão, e a colega Helena Vinagre fica responsável pela recolha das conservas Maná.  

 Foi divulgado pela colega Isabel Salvado o facto de o ICA (Internacional Council on Archive) 

disponibilizar um link (http://www.ica.org/en/meetings-and-events/about-international-archives-

day/international-archives-day-friday-9-june-2017) onde os Arquivos podem divulgar as suas atividades 

relacionadas com o Dia Internacional dos Arquivos, assinalado a 9 de junho.  

 Os colegas António Monteiro e Isabel Salvado partilharam o contacto efetuado pelo Diretor da Prisão de 

Faro a fim de se realizarem sessões educativas acerca dos documentos históricos que o Arquivo 

Municipal de Tavira tem na sua posse. Isabel Salvado sugere que, t alvez, fosse pertinente que todos os 

arquivos municipais do Algarve apresentassem os seus documentos históricos. 

 Após pausa para almoço, o grupo Grupo de Trabalho “Ação educativa” sofreu uma reestruturação, com a 

saída dos arquivistas Renato Pereira e Vera Gonçalves, passando o GT a contar com a colaboração de 

Adriana Rusu, que acompanhará os restantes elementos (as arquivistas Bárbara Ribeiro e Isabel 

Salvado). Este grupo: 

. definiu dois projetos para iniciar o trabalho, nomeadamente:  

a) constituição teórica e prática de uma mala pedagógica genérica; 

b) recolha junto dos arquivos da RAalg de projetos já realizados,  numa folha de recolha de dados. 

. estabeleceu, também, o método de trabalho, recorrendo à drive da RAalg e estabelecendo divisão de 

tarefas. 

 Próxima reunião agendada para dia 19 de junho de 2017, em Alcoutim. 

 
 

 
Silves, 18 de maio de 2017 

 
A secretária, 
Adriana Rusu 
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