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Acta da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Acta nº 10/2015 

18.12.2015 Hora: 09h30 
 
 
 

Local: Biblioteca Municipal de Albufeira 
 Coordenada por Comissão Coordenadora 

Secretariada por Laurinda Paz 

Participantes   Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Adriana Rusu, Município de Loulé 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luís Cláudio, Município de Lagos  

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

Assuntos tratados: 

 Reunião, via Skype com a Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), principiada com 

o Dr. Pedro Penteado, e depois desenvolvida pela Dra. Catarina Guimarães e pela Dra. Maria José 

Fidalgo, sobre o “Projeto de salvaguarda dos arquivos das associações de cultura, recreio e 

desporto – diagnóstico e estratégia”. Foi analisado o ponto de situação do projeto, estando a 

DGLAB a proceder ao carregamento do questionário. Os arquivistas da RAalg insistiram na 

necessidade de serem remetidos, às autarquias ofícios com uma súmula de apresentação do 

projeto, a identificação do interlocutor da autarquia, bem como com um cronograma do mesmo. 

 Ficou agendada nova reunião, via Skype com a DGLAB, sobre o projeto, para dia 22 de Janeiro de 

2016. 

 Foi analisado o ponto de situação da exposição itinerante “A Identidade do Algarve: forais, 

alvarás e cartas régias”. Foi disponibilizado o cronograma para a calendarização da itinerância da 

mesma exposição. A colega Barbara Ribeiro informou que a inauguração está prevista para dia 

16 de Janeiro de 2016, às 17.00h, no Convento de S. José, em Lagoa.   

 Pelo grupo de trabalho das Exposições foi proposto que a II Exposição da RAalg, a realizar em 

2018, seja subordinada à temática dos efeitos da I Grande Guerra e da Gripe Pneumónica, na 

Região do Algarve. A proposta foi aprovada por unanimidade.  

 A colega Sónia Negrão apresentou algumas notas relativas a uma Reunião realizada em Lisboa, 

com a Dra. Alexandra Lourenço e a Dra. Helena Neves. Foi comunicada a hipótese de realização 

de uma sessão de esclarecimentos, sobre o PCIAAL e o projeto ASIA, no Algarve, a realizar em 
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Fevereiro ou Março de 2016. Foi ainda partilhada a informação relativa à realização do Encontro 

de Arquivos Municipais, dias 14 e 15 de Outubro de 2016, em Castelo Branco.  

 Foi discutido o Plano de Atividades para o ano de 2016, já com as alterações introduzidas. Fica 

aprovado, por unanimidade, o pré-plano apresentado. 

 Próxima reunião agendada para dia 22 de Janeiro de 2016, em Lagoa, em local a determinar.  

Faro, 18 de Dezembro de 2015 

 

A secretária 

Laurinda Paz 

 


