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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 6/2017 

19-06-2017 Hora: 09h30 Local: Câmara Municipal de Alcoutim 

Coordenada por António Monteiro 

Secretariada por Vera Gonçalves 

Participantes 

 Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Isabel Salvado, Município de Tavira 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 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: 

 No início da reunião procedeu-se à apresentação do novo colega, Diogo Vivas, arquivista do Município 

de Lagoa, aos membros presentes da RAalg.  

 A presente reunião incidiu, principalmente, sobre o balanço do V Encontro de Arquivo do Algarve: 

o Ficou decidido perguntar ao colega Ismael Medeiros, do Município de Lagoa, colaborador na 

organização do Encontro, sobre o envio dos certificados de participação ; 

o Solicitar aos oradores o envio dos textos das comunicações, por forma a serem publicados nas 

Atas do V Encontro. 

Neste sentido, foi discutida a possibilidade de se editar e publicar as Atas dos dois encontros 

anteriores, que estão em falta. Desta forma, ficou acordado solicitar à colega Helena Vinagre, 

do Município de Olhão, que fossem reunidos os textos das comunicações referentes ao III 

Encontro de Arquivos, que decorreu no Auditório Municipal de Olhão, nos dias 31 de maio e 1 

de junho de 2013. Por sua vez,  a Comissão Coordenadora do IV Encontro de Arquivos do 

Algarve, realizado no Auditório Teresa Gamito da Universidade do Algarve, nos dias 29 e 30 de 

maio de 2015, ficou encarregue de reunir os textos das comunicações, para que as atas dos 

referidos Encontros sejam publicadas; 
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o Constatou-se que o número de participantes inscritos no Encontro manteve a média 

generalizada dos últimos, facto que a RAalg destaca como determinante, face ao interesse 

demonstrado, para continuar a realizar os seus Encontros no futuro, como baluarte da discussão 

arquivística no Algarve; 

o Foi também de opinião generalizada, que numa próxima organização deverá ser tida em conta a 

programação do evento, voltando-se ao modelo anterior, com as comunicações a realizarem-se 

no período da tarde, no primeiro dia, e na manhã do dia seguinte, assim como o tempo de 

comunicação atribuído aos convidados, para um melhor aprofundamento das temáticas 

abordadas; 

o Foi sugerido que o próximo encontro se realize em volta de uma temática voltada para as 

infraestruturas de um Arquivo, isto é, construção de edifícios e equipamentos destinados a 

Arquivo, Museus e Bibliotecas; 

o Mais uma vez a RAalg enalteceu todo o apoio financeiro, logístico e humano que o Município de 

Lagoa disponibilizou para a realização deste evento e que garantiu o sucesso do mesmo, facto 

reconhecido por todos os envolvidos; 

o Fazendo uma primeira abordagem ao município que deveria ser convidado a colaborar com a 

RAalg para a realização do VI Encontro de Arquivos do Algarve, a realizar nos dias 24 e 25 de 

maio de 2019, a colega Manuela Teixeira, representante do Município de Alcoutim, manifestou 

interesse em que a sua edilidade pudesse assumir essa colaboração . Também foi sugerido que 

fosse a Região de Turismo do Algarve a acolher o evento. No entanto, ficou decidido retomar 

esta temática numa próxima reunião. 

 No que respeita aos grupos de trabalho ficou assente que os trabalhos ficam suspensos nos meses de 

julho e agosto, em virtude de a RAalg não reunir nesses dois meses, por ser uma época de gozo de férias 

por parte dos membros da rede; 

 Pela colega Sónia Negrão foi dado conhecimento da realização do “Encontro BAD ao Sul” , em S. Brás de 

Alportel, no dia 10 de novembro e que a BAD pretende organizar, com o apoio da RAalg, o evento “BAD 

Jobs”. 

 Próxima reunião agendada para dia 22 de setembro de 2017, em Lagos. 

 
 

Silves, 27 de junho de 2017 
 

A secretária, 
Vera Gonçalves 

 


