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Reunião do grupo instalador da Rede de Arquivistas do Algarve, realizada a 27 
de Abril de 2011, pelas 14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 

Estiveram presentes:  

João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro), Sónia Negrão (Arquivo Histórico de Albufeira), 
Isabel Dias (Turismo do Algarve), Tiago Barão (Arquivo Municipal de Faro), Sara de 
Carvalho (Arquivo Municipal de Lagos), Nelson Vaquinhas (Arquivo Municipal de Loulé); 
Helena Vinagre (Arquivo Municipal de Olhão), Vanda Germano (Arquivo Municipal de 
Portimão), Maria Luísa Pereira (Arquivo Municipal de Silves), Isabel Dias Salvado 
(Arquivo Municipal de Tavira), Nuno Ribeiro (Universidade do Algarve); Nuno Marques 
(Arquivo Municipal de Vila do Bispo), Madalena Guerreiro (Arquivo Municipal de Vila Real 
de Santo António), Marisa Caxias (Hospital de Faro) 

 

Tópicos dos assuntos abordados: 

 Discussão da redacção e inclusão de texto complementar à carta de princípios, quanto 
à integração das instituições e representação por parte dos arquivistas. Foi igualmente 
decidido que a carta de princípios tenha os nomes dos arquivistas que trabalharam 
para a instalação da rede de arquivos, não na qualidade de representantes das 
instituições onde trabalham, mas sim em nome pessoal. 

 

 Foram apresentadas informações relativas ao ponto da situação da organização do II 
Encontro de Arquivos do Algarve nos dias 20 e 21 de Maio de 2011, em Portimão, 
faltando ainda o envio resumos das comunicações e notas biográficas dos 
palestrantes. 

 

 Discussão e redacção final do formulário de adesão, no qual se inclui a opção de 
assinar e digitalizar para permitir o envio do documento por e-mail. 

 
 Avaliação e ponto da situação do inquérito feito aos arquivos do Algarve, que será 

apresentado no II Encontro de Arquivos do Algarve nos dias 20 e 21 de Maio de 2011, 
em Portimão. 

 
 Foi apresentado um esboço do que será a wiki (site da Rede de Arquivos do Algarve), 

seguido de contributos para a melhoria de conteúdos. 

 


