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Reunião da Rede de Arquivos do Algarve, realizada a 30 de Setembro de 2011, pelas 
14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 

Estiveram presentes:  

Helena Vinagre do Arquivo Municipal de Olhão; Isabel Dias Salvado e António Monteiro do 
Arquivo Municipal de Tavira; Isabel Dias, do Arquivo do Turismo do Algarve; João Sabóia, 
director do Arquivo Distrital de Faro; Madalena Guerreiro, do Arquivo Municipal de Vila Real de 
Santo António; Maria Luísa Pereira e Vera Gonçalves do Arquivo Municipal de Silves; Marisa 
Caixas, do Serviço Gestão Documental Hospital de Faro EPE; Nelson Vaquinhas do Arquivo 
Municipal de Loulé; Nuno Marques do Arquivo Municipal de Vila do Bispo; Nuno Ribeiro, do 
Arquivo da Universidade do Algarve; Sara de Carvalho do Arquivo Municipal de Lagos; Sónia 
Negrão do Arquivo Histórico de Albufeira; Tiago Barão do Arquivo Municipal de Faro e Vanda 
Germano do Arquivo Municipal de Portimão. 

 

Foram abordados os seguintes aspectos: 

• Comunicação de informações: 
o Realização, a 21 de Outubro no Arquivo Distrital de Faro, da sessão de 

esclarecimentos “Os arquivos na Europa: publicação de conteúdos de arquivo na 
APENET (Portal Europeu de Arquivos)”; 

o Entidades que já aderiram à Rede de Arquivos do Algarve: Município de Albufeira; 
Município de Faro; Município de Lagoa; Município de Lagos; Município de Portimão; 
Município de S. Brás de Alportel; Município de Silves; Município de Tavira; Município 
de Vila do Bispo; Município de Vila Real de Santo António; Hospital Distrital de 
Faro; Turismo do Algarve; Universidade do Algarve, tendo posteriormente aderido 
o Município de Aljezur. 

 
• Aprovação da proposta de se responder e agradecer às instituições que aderiram até agora 

à Rede, mediante ofício tipo e elaborar pelo Arquivo Distrital de Faro. 
 
• Aceitação da comissão coordenadora eleita por um ano, com a ressalva de a arquivista 

Isabel Salvado ser substituída por António Monteiro a partir de Dezembro, por este ser 
igualmente representante da mesma entidade. 

 
• Relativamente à wiki (site da RAalg), foram aprovadas as seguintes propostas: 

 
o a arquivista Sara Carvalho continuará encarregue da gestão dos conteúdos da wiki; 
o com o objectivo de existirem mais arquivistas com conhecimentos de trabalho na 

plataforma da wiki, foram nomeados os arquivistas António Monteiro e Helena 
Vinagre como elementos que apoiarão na gestão desses conteúdos; 

o incluir uma secção de destaques para criar mais dinamismo, em substituição da 
designada “nuvem de tags”; 

o apelo à necessidade de partilha de conteúdos por parte dos arquivos, com maior 
frequência, tendo sido aprovado que o envio destes conteúdos passarão a ser feitos 
até ao dia 10 de cada mês; 

 
• Aprovação por unanimidade de enviar às instituições que aderiram à RAalg, uma folha 

informativa sobre as actividades da rede, a enviar duas por ano. 
 
• A respeito da edição das actas do II Encontro de Arquivos do Algarve, realizado nos dias 20 

e 21 de Maio passado, foram aprovadas as seguintes propostas: 
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o Pugnar pela publicação em suporte papel; 
o Incluir as conclusões na edição das Actas, assim como o logótipo da Rede; 
o Avançando também com a edição online das actas, através do site da Rede (a 

wiki). 
 

• Apresentação e análise da proposta do projecto “Tipologias documentais”, que será incluída 
na comunicação a apresentar no 10º Encontro Nacional de Arquivos Municipais, em Leiria, 
organizado pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas; 
havendo a necessidade de se analisar cuidadosamente as folhas de recolha de dados, foi 
decidido que estas serão enviadas a todos os arquivistas, para análise e envio de propostas 
por correio electrónico dirigido ao arquivista Nelson Vaquinhas até 7 de Outubro. 

 
• Agendamento da próxima reunião: 21 de Outubro de 2011, da parte da manhã. 


