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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 5/2019 

11/06/2019 Hora: 09h30 Local: Edifício do antigo GAT - Tavira 

Coordenada por Diogo Vivas; Tiago Barão 
Secretariada por Diogo Vivas 
Participantes  

 Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 
 António Monteiro, Município de Tavira 
 Diogo Vivas, Município de Lagoa 
 Helena Vinagre, Município de Olhão 
 Isabel Dias, Turismo do Algarve 
 Isabel Canais, Município de Aljezur 
 José Marreiros, ADPHAA (Aljezur) 
 Laurinda Paz, Município de Portimão 
 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 
 Maria Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 
 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 
 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 
 Tiago Barão, Município de Faro 
 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 
Assuntos tratados: 

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

► Procedeu-se à leitura do email enviado pela colega Manuela Teixeira (Alcoutim) a propósito da 

avaliação VI Encontro de Arquivos do Algarve realizado em Alcoutim, tendo-se debatido, ponto por 

ponto, o teor das considerações tecidas. 

► Por unanimidade, dirigir os seguintes agradecimentos: 

- A todos os oradores e participantes assim como ao Município de Alcoutim e a todos os técnicos 

que colaboraram na organização do Encontro; 

- Às empresas “Delta cafés” e “Seda – Office design” pelos patrocínios concedidos à organização do 

Encontro; 

- Aos colegas Sónia Negrão e Nuno Marques pela colaboração prestada na elaboração do site do 

Encontro. 

► Por unanimidade, decidiu-se solicitar, via email, aos conferencistas, os textos das comunicações para 

se disponibilizarem no site do Encontro, acompanhados da respetiva autorização de publicação e no 

seguinte formato: Times New Roman; tamanho 12; espaçamento: 1,5.  
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2. Análise da Lei 31/2019, de 3 de maio; 

► A análise, além de uma abordagem geral ao referido diploma legal, centrou-se, de um modo 

particular, no ponto 2 do artigo 4.º, nomeadamente na forma de identificar e registar o equipamento. 

Referiu-se que o registo se deveria efetuar na requisição de leitura, apontando a marca e o modelo do 

equipamento. 

 

3. Outros assuntos 
 
► Foi referenciada a necessidade de reforçar o contato junto do Município de Monchique, visto não ser 

membro da Rede de Arquivos, verificando se gostaria de aderir à Rede bem como solicitar a clarificação 

da sua situação perante a Rede de Arquivos aos municípios de Castro Marim e de S. Brás de Alportel; 

Universidade do Algarve e Administração Regional de Saúde do Algarve. 

 

► Sobre a proposta de Portaria que irá regulamentar a classificação, avaliação, selecção, eliminação e 

conservação de documentos produzidos em qualquer suporte no exercício das funções da administração 

local, a colega Maria Luísa Pereira, referiu a possibilidade de ser ministrada formação pela Dr.ª 

Alexandra Lourenço, por intermédio da AMAL, em data a determinar. 

 

► A próxima reunião decorrerá em Silves, dia 27 de setembro de 2019. 

 
Tavira, 11 de junho de 2019 

 
O/A secretário(a) 

Diogo Vivas 
 
 

 


