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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 4/2019 

12/04/2019 Hora: 09h30 Local: Auditório Municipal de Lagos 

Coordenada por Diogo Vivas; Marta Nogueira 

Secretariada por Marta Nogueira 

Participantes  

• Adriana Sava, Município de Loulé 

• Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 

• António Carrilho, Município de Lagos 

• António Monteiro, Município de Tavira 

• Ana Duarte, EMARP (Portimão) 

• Diogo Vivas, Município de Lagoa 

• Isabel Dias, Turismo do Algarve 

• José Marreiros, ADPHAA (Aljezur) 

• Laurinda Paz (Município de Portimão) 

• Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

• Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

• Marta Nogueira, Município de Lagos 

• Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

• Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

• Sónia Negrão, Município de Albufeira  

• Vera Gonçalves, Município de Silves 

 

 
Assuntos tratados: 

 

 

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

 

► A colega Manuela Teixeira (Município de Alcoutim) informou os presentes sobre o andamento dos 

trabalhos relativamente a conteúdos do site do Encontro; apoios e parceiros; cartaz do Encontro. 

► Os membros da Comissão Coordenadora da RAalg Diogo Vivas (Município de Lagoa) e Marta Nogueira 

(Município de Lagos) questionaram a colega Manuela Teixeira sobre o surgimento do Arquivo Distrital 

de Faro na organização do VI Encontro de Arquivos do Algarve. A colega informou que o Arquivo 

Distrital de Faro dá apoio técnico ao Município de Alcoutim e, nessa medida e por decisão interna, 

também deve constar como entidade organizadora do Encontro. 

 

2. Arquivos de obra: gestão, organização e acesso – continuação (Laurinda Paz; Vera Gonçalves) 

 

► As colegas Laurinda Paz (Município de Portimão) e Vera Gonçalves (Município de Silves) deram 

continuidade às apresentações iniciadas na reunião RAalg de dia 22 de março no âmbito dos Arquivos 

de Obra dos respetivos municípios. O colega António Monteiro (Município de Tavira) deu também 

contributos. 
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3. Comemoração do Dia Internacional dos Arquivos – 9 de junho – Proposta de divulgação de 

programa conjunto 

 

Os membros da Comissão Coordenadora, Diogo vivas e Marta Nogueira apresentaram a possibilidade 

de, no âmbito do Dia Internacional de Arquivos (9 de junho), a RAalg apresentar e divulgar um programa 

conjunto de atividades e eventos. Alguns dos municípios presentes comunicaram as atividades e 

eventos já programados, como Lagoa e Albufeira. 

  

4. Outros assuntos 

 

4.1- O colega Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) informou que os documentos enviados da 

parte da RAalg a outras entidades devem ser enviados previamente a todos os membros da RAalg, 

mesmo os que não estejam presentes nas reuniões RAalg, com um prazo de resposta. Se o mesmo não 

for possível refere que estes documentos devem ser remetidos identificando apenas os membros RAalg 

que subscreveram os mesmos em reunião. Referiu também que as atas devem ser enviadas aos 

membros que estiveram presentes em reunião, antes da sua divulgação, para efeitos de contributos.  

4.3- Os colegas Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) e Sónia Negrão (Município de Albufeira) 

comunicaram que existe um Manual de implementação do PCIAAL, que o poderão disponibilizar 

internamente aos membros da RAalg. 

4.4- A colega Marta Nogueira (Município de Lagos) solicitou esclarecimentos sobre se o que é discutido 

em reuniões RAalg, e aceite pelos presentes nas mesmas, tem ou não validade no âmbito das atividades 

da RAalg. Após alguma discussão a maioria dos membros presentes concordou que as decisões tomadas 

em reunião têm validade e que membros que não possam estar presentes nas mesmas poderão sempre 

dar os seus contributos posteriormente, mas sem anular o que é decidido em contexto de reunião 

(excetuando questões estatutárias ou outras de conteúdo similar). 

4.5- A colega Isabel Dias (Turismo do Algarve) solicitou aos presentes colaboração no âmbito da 

digitalização de documentos de grandes formatos. A colega Laurinda Paz (Município de Portimão) 

apresentou algumas possibilidades de suporte. 

4.5- O colega António Carrilho (Município de Lagos) solicitou a sua retirada dos grupos de trabalho, 

expressando posteriormente a vontade em manter-se no Grupo de Trabalho de Avaliação documental. 

O colega Nuno Marques (Município de Vila do Bispo) solicitou, previamente à reunião e por email, a sua 

retirada do Grupo de trabalho Avaliação documental. 

4.6- A próxima reunião decorrerá em Tavira, dia 11 de junho de 2019. 

 

Lagos, 12 de abril de 2019 

 

O/A secretário(a) 

Marta Nogueira 

 

 


