
Reunião instaladora da Rede de Arquivos do Algarve 
Tópicos da reunião de 14 de Fevereiro de 2011 

Reunião do grupo instalador da Rede de Arquivistas do Algarve, realizada a 14 
de Fevereiro de 2011, pelas 14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 

Estiveram presentes:  

João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro), Isabel Dias (Turismo do Algarve), Tiago Barão 
(Arquivo Municipal de Faro), Sara de Carvalho (Arquivo Municipal de Lagos), Helena 
Vinagre (Arquivo Municipal de Olhão), Vanda Germano (Arquivo Municipal de Portimão), 
Isabel Dias Salvado (Arquivo Municipal de Tavira), António Monteiro (Arquivo Municipal 
de Tavira), Nuno Marques (Arquivo Municipal de Vila do Bispo) e Madalena Guerreiro 
(Arquivo Municipal de Vila Real de Santo António) 

 

Tópicos dos assuntos abordados: 

 Apresentação e discussão do programa provisório do II Encontro de Arquivos do 
Algarve, feita por Vanda Germano, a respeito dos patrocínios, apoios, convidados e 
arquivistas que irão apresentar comunicação, assim como do tempo estipulado. 

 

 Apresentação da necessidade de ser realizar um diagnóstico dos arquivos do Algarve, 
por meio de inquérito, cujos resultados deverão ser apresentados por duas pessoas no 
II Encontro de Arquivos do Algarve, seguido de espaço de debate com a colaboração 
do Dr. Pedro Penteado da Direcção-Geral de Arquivos; 

 
 A respeito do mesmo inquérito, foram discutidas as seguintes questões: 

o Conteúdo, formalização e divulgação do mesmo; 

o Envio do inquérito aos presentes para análise e melhoria do mesmo; 

o Convidar o Dr. Miguel Vargas como colaborador externo 

o Submeter previamente o inquérito ao Dr. Pedro Penteado 

o O inquérito será enviado às instituições susceptíveis de terem arquivo 

o Será dado um prazo máximo de resposta 

o Divulgação do programa, convites e cartazes pelas entidades públicas da 
região e de âmbito nacional, imprensa regional e entidades apoiantes. 

 
 Escolha do logotipo da Rede de Arquivo do Algarve, cuja imagem seleccionada foi a 

seguinte: 

 

 Apresentação de Sara Carvalho do ponto da situação com a construção da página web 
da rede, tendo os presentes ficado de enviar sugestões de conteúdos para a referida 
página web. 


