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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 7/2017 

29-09-2017 Hora: 09h30 Local: Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas, em Lagos 

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 

 Carla Soares, Administração Regional de Saúde do Algarve 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Arquivo Municipal de Olhão 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 José Marreiros, ADPA 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luís Cláudio, Município de Lagos 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

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

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Susana Cardoso, Administração Regional de Saúde do Algarve 

 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 “Projeto de Salvaguarda dos Arquivos das Associações de Cultura, Recreio e Desporto”, das 

coletividades do Algarve: 

o Foram definidos quais os critérios de seleção de um arquivo de uma coletividade, por concelho, 

com vista ao tratamento da respetiva documentação. O critério de identificação da coletividade 

a ser intervencionada será tido em conta: 

- A situação de risco em que se encontra a documentação, quer pelo mau estado de 

conservação, quer pela falta de instalações adequadas; 

- O apuramento do valor patrimonial para a comunidade onde está inserida a coletividade; 

- A coletividade mais antiga, ou seja, com a data de fundação ou de início da atividade mais 

antiga. 

o Foi proposto a realização de ações de sensibilização e informação, destinadas à comunidade 
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associativa; 

o Elaboração de um inventário coletivo, bem como a promoção de ações de formação que 

contemplem boas práticas de gestão, conservação e salvaguarda dos documentos de arquivo.  

o Foi solicitado que a DGLAB envie às Câmaras Municipais, aderentes ao projeto, o relatório final, 

bem como a proposta de estratégia, para conhecimento. 

 Definição dos campos destinados à elaboração do “Plano de Diagnóstico” a ser implementado a cada 

coletividade, por forma a se constituir um documento digital a ser colocado na drive da RAalg, para 

preenchimento por parte dos técnicos responsáveis pelo acompanhamento, até ao dia 20/10/2017. 

 Proposta de reformulação do Grupo de Trabalho ATOM, por forma a ir ao encontro das dúvidas e 

dificuldades dos membros da RAalg que estão a executar o processo de descrição arquivística no 

referido software. 

 Pelo colega Nuno Marques foi dado conhecimento da realização do “Encontro BAD ao Sul” , em S. Brás 

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

 Próxima reunião agendada para dia 27 de outubro de 2017, na Biblioteca Municipal de Olhão. 

 
 

 
Silves, 12 de outubro de 2017 

 
A secretária, 

Vera Gonçalves 
 


