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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 2/2019 

15/02/2019 Hora: 09h30 Local: Auditório Municipal de Lagoa 

Coordenada por Diogo Vivas; Marta Nogueira; Tiago Barão 

Secretariada por Marta Nogueira 

Participantes  

 Adriana Ruso, Município de Loulé 

 Ana Duarte, EMARP (Portimão) 

 Diogo Vivas, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 José Marreiros, ADPHAA (Aljezur) 

 Laurinda Paz (Município de Portimão) 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro (via skype) 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E.  

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 Tiago Barão, Município de Faro  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 

 
Assuntos tratados: 

 
 

1. VI Encontro de Arquivos do Algarve (24 e 25 maio 2019)  

 

► A Manuela Teixeira (Município de Alcoutim) informou sobre o andamento dos trabalhos sobre o 

Encontro, especificamente sobre os contactos realizados e por realizar. E sclareceu que logo que tenha 

todos os contactos enviará os conteúdos para divulgação do Encontro, nomeadamente para os colegas 

Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) e Sónia Negrão (Municíp io de Albufeira) e também para 

divulgação através dos meios da RAalg. O Grupo Coordenador RAalg aguardará os conteúdos para 

divulgação no site e no facebook da RAalg.  

► Alguns dos membros presentes reforçaram a criticidade de divulgação do Encontro atendendo à 

proximidade do mesmo e à realização de outros eventos no mesmo mês de maio (Nelson Vaquinhas – 

Município de Loulé). Foi sugerido que esta divulgação fosse desde já assegurada no site e na página de 

facebook da RAalg, mesmo que de forma genérica e com programa ainda a disponibilizar.  

► Painéis – painel dos investigadores: contactos confirmados e por confirmar. Envio de contactos à 

Manuela Teixeira (Município de Alcoutim). Confirmação da comunicação Arquivo das Águas do Algarve 

pela Vera Gonçalves; Paulo Mariz, Eulina Ribeiro e Susana Guerreiro (Águas do Algarve) com contactos 

ainda a decorrer; Confirmação da empresa SEDA. Alteração do painel Portaria e Sistemas/RGPD para a 

tarde de sexta-feira dia 24 maio com os conferencistas Rita Gago (a confirmar) e Manuel de Melo 

(confirmado). Painel Redes - sugestão da Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) para apresentação de 
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comunicação por parte da Rede de Arquivos do Baixo Alent ejo (Jorge Janeiro e Isabel Campaniço 

“Experiências das redes”). Sugestão aceite pelos presentes. Confirmação da comunicação sobre o projeto 

de coletividades pelo Tiago Barão e António Monteiro.  

 

2. Petição à DGLAB a solicitar esclarecimentos sobre a implementação do PCIAAL/ASIA/LC  

 

► Foi apresentada a possibilidade da DGLAB ser contactada para clarificação da data estimada de 

publicação da portaria PCIAAL/Lista consolidada para as autarquias. Foi discutida a possibilidade de envio 

da solicitação por email ou realizar-se uma petição pública on-line, tendo os presentes optado por 

inicialmente ser enviado um email. Dependendo da resposta a RAalg poderá ou não iniciar uma petição 

pública on-line. 

Foram colocadas diversas dúvidas sobre o processo que teve início em 2011. A colega Marisa Caixas 

solicitou que o pedido de informação considerasse todos os membros da RAalg e não apenas os municípios 

que foi aceite por todos os presentes.  

► A colega Marta Nogueira (Município de Lagos) finalizará o texto a enviar à DGLAB. 

 

3. Grupos de Trabalho RAalg  

 
► Foi discutida a necessidade de formalização dos grupos em termos de funcionamento, definição do 

âmbito, objetivos e coordenação (a publicitar no site da RAalg), referida pelos colegas Nelson Vaquinhas 

(Município de Loulé) e Marisa Caixas (Centro Hospitalar Univ. do Algarve E.P.E) e aceite pelos presentes.  

Serão enviados documentos de suporte à atividade dos grupos, com referência aos documentos já 

existentes (Nelson Vaquinhas; Marisa Caixas). Foi também sugerido que cada grupo apresente um projeto 

para este ano (Marta Nogueira, Município de Lagos).  

► Relativamente a novos membros propostos, foram adicionados ou retirados os seguintes e a pedido 

dos próprios (informação a ser atualizada no site da RAalg):  

 

Grupo de Trabalho 2 – Arquivos Digitais (GT/ADIG) – Isabel Dias (Turismo do Algarve) solicitou integrar 

o grupo. 

Grupo de Trabalho 3 – Arquivos Históricos (GT/AH) – Helena Vinagre (Município de Olhão) solicitou a 

sua retirada do grupo  

Grupo de Trabalho 4 – Serviços Educativos (GT/SE) – Adriana Rusu (Município de Loulé) solicitou integrar 

o grupo. 

Grupo de Trabalho 5 – Formação (GT/F) – Diogo Vivas (Município de Lagoa) solicitou integrar o grupo. 
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Os membros RAalg que não tiveram presentes nesta reunião poderão manifestar o seu interesse em 

integrar qualquer um dos grupos através do envio de email para o email da RAalg 

(rede.arquivos.alg@gmail.com).  

 

4. Outros assuntos 
 

4.1- A colega Marta Nogueira (Município de Lagos) informou que entrou em contacto com o município de 

Monchique com o objetivo de sensibilizar o mesmo para uma futura adesão à RAalg.  

4.2- A colega Luísa Pereira (Arquivo Distrital de Faro) questionou sobre a localização dos painéis da  

exposição dos forais, considerando o interesse manifestado pela Biblioteca da Universidade do Algarve. 

Será enviado email aos membros RAalg envolvidos.  

4.3- Foram apresentadas dúvidas de classificação e avaliação por parte da colega Ana Duarte, EMARP 

(Portimão) discutidas por alguns dos membros presentes (Laurinda Paz e Marta Nogueira).  

4.4- Foi discutida a possibilidade de, em cada reunião RAalg e à semelhança do que já ocorreu no passado, 

dedicar parte das reuniões mensais a sessões de trabalho sobre os  temas que os membros proponham, o 

que foi aceite pelos presentes. O tema proposto e aceite para a próxima reunião foi Arquivos de obra: 

gestão, organização e acesso (Laurinda Paz, Município de Portimão; Vera Gonçalves, Município de Silves). 

4.5- A próxima reunião decorrerá em Olhão, dia 22 de março de 2019. 

 

 
Lagoa, 15 de fevereiro de 2019  

 

O/A secretário(a) 

Marta Nogueira 

 

 

 


