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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 02/2016 

19-02-2016 Hora: 09h30 Local: Centro Interpretativo de Vila do Bispo 

Coordenada por Bárbara Ribeiro, Helena Vinagre, Laurinda Paz e Sónia Negrão 

Secretariada por Helena Vinagre 

Participantes • Adriana Rusu, Município de Loulé 

• António Monteiro, Município de Tavira 

• Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

• Helena Vinagre, Município de Olhão 

• Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

• Sónia Negrão, Município de Albufeira 

• Tiago Barão, Município de Faro 

• Vera Gonçalves, Município de Silves 

• Laurinda Paz, Município de Portimão 

• Luís Cláudio, Município de Lagos 

• Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

• Madalena Guerra, Município de Vila Real de Santo António 

• Isabel Dias, Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) 

• Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 

Assuntos tratados: 

● Dando seguimento ao andamento dos trabalhos no que diz respeito ao “Projeto de salvaguarda 

dos arquivos das associações de cultura, recreio e desporto” deu-se início à reunião com a análise e 

discussão conjunta do questionário. 

● Como estava previsto na ordem de trabalhos iniciou-se à reunião via Skype com o Dr. Pedro 

Penteado, coordenador nacional do projeto e representante da Direcção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas. 

● Numa abordagem introdutória concluiu-se o seguinte: concordou-se com a Nota Introdutória do 

inquérito; os municípios de Monchique e Castro Marim não colaboram no projeto, perfazendo um 

total de catorze municípios participantes; passar-se-á a ter um link com as câmaras municipais e os 

arquivistas colaborantes; o lançamento nacional do projeto ocorrerá a 4 ou 5 de Março, em Lisboa 

e fixou-se as datas de 4 ou 5 de Maio para encerramento do diagnóstico. 

● Da análise feita ao inquérito concluiu-se que não haviam dúvidas relevantes relativas ao mesmo. 

Verificou-se que o inquérito deve ser preenchido on-line e que passará a estar disponível um link 
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para extrair um ficheiro em formato pdf do questionário.  

● Concluiu-se, que no diz respeito à pergunta 5, do ponto 3, que os funcionários a ter em 

consideração são os funcionários remunerados a título permanente. 

● Ficámos informados, através do Dr. Pedro Penteado, que vai ser elaborado um pré-teste ao 

questionário. 

● Foi inserida uma nova questão no inquérito, a questão nº 25.  

● Ficámos igualmente informados que a sessão de apresentação do projeto a Sul do país, está 

prevista decorrer a 7 de Março próximo. 

● Recebemos a visita na reunião da Dra. Dália Paulo, Diretora de Departamento no Município de 

Loulé, tendo na sua dependência o Arquivo Municipal. Deu-nos as boas vindas e votos de bom 

trabalho. Pediu-nos colaboração no sentido de lhe falarmos um pouco da Rede de Arquivos do 

Algarve e da sua dinâmica de trabalho enquanto rede. Este propósito prende-se com o facto da 

referida Diretora de Departamento ter uma comunicação para apresentar no próximo dia 16 de Maio 

próximo, na Universidade do Algarve, que versa sobre “Laboratório de Cultura em Rede”. 

● Ficou agendada a próxima reunião para dia 11 de Março, no Arquivo Municipal de Loulé.  

● Depois do almoço retomaram-se os trabalhos desde logo ponderando e refletindo sobre o 

Encontro de Arquivos do Alentejo de forma a que não venha a coincidir com o V Encontro de 

Arquivos do Algarve. 

●  Fomos informados pela colega Sónia Negrão que o Dr. Pedro Gago, funcionário do Município de 

Albufeira, pediu para que se passasse a informação de que vai haver uma formação gratuita para os 

membros da Rede de Arquivos do Algarve sobre conservação e restauro de documentos.  
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● O colega António Monteiro, do Município de Tavira fez saber que aquele município recebeu do 

grupo de trabalho ASIA pedidos de contributo e verificou-se, entre os presentes, que os demais 

municípios não receberam qualquer correspondência nesse sentido.  

● O colega António Monteiro, do Município de Tavira, informou os restantes colegas do seu 

descontentamento relativamente à atribuição de datas para, os municípios aderentes, receberam a 

exposição da Rede “A Identidade do Algarve: Forais Alvarás e Cartas Régias”. Foi informado pela 

coordenadora do grupo, Bárbara Ribeiro, que ficou estabelecido que os membros do grupo de 

trabalho das exposições tinham prioridade. 

● Por fim falou-se dos Encontros BAD ao Sul e agendou-se reunião do grupo de trabalho das 

exposições, assim que findasse esta. 

 

 

 


