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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 1/2020 

22/01/2020 Hora: 09h30 Local: Palácio Gama Lobo, Loulé 

Coordenada por Adriana Sava; Helena Vinagre; Laurinda Paz; Nelson Vaquinhas; Vera Gonçalves; 

Secretariada por Vera Gonçalves 

Participantes  Adriana Sava, Município de Loulé 

 Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 

 Ana Duarte, EMARP – Portimão 

 António Monteiro, ARS 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 Isabel Salvado, Município de Tavira 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 

 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 
1. Atividades no âmbito dos Serviços Educativos desenvolvidos pelos membros da RAalg (partilha de 
experiências)  
 

► A presente reunião incidiu, particularmente, na demonstração de atividades desenvolvidas no âmbito 

do Serviço Educativo nos Arquivos de Vila Real de Santo António, Tavira e Loulé.  

► Alexandra Cordeiro e Madalena Guerreiro, do Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, de 

Vila Real de Santo António, informaram que através do programa “Geração VRSA” é apresentado às 

escolas do concelho as “Oficinas do Arquivo”, que têm como público-alvo e mais frequente o pré-escolar 

e o 1º ciclo. 

O Serviço Educativo é realizado no edifício do Arquivo Municipal, apesar de haver escolas que solicitam 

que as atividades sejam realizadas nas próprias escolas. 

Ao longo do ano são desenvolvidas várias atividades, nomeadamente:  

 “Elaborar um pergaminho”: com a duração de 90 minutos, são feitas quatro ações : “Um 

pergaminho para o Pai Natal” (dezembro), “Um pergaminho para o Pai” (março), “Um 

pergaminho para a Mãe” (maio) e “Um diploma” (junho) ; 

 “Viagem pela indústria conserveira”: é contada a história da cidade e da indústria conserveira 

através de painéis ilustrados, realização de uma pequena recriação histórica da captura do atum 

e a sua confeção nas fábricas, bem como são feitos puzzles e pintura de gravuras recreativas do 

que foi contado; 

 “Caça ao tesouro, dramatizações e canções de Abril”: atividade destinada a crianças do 1º e 2º 

ciclo. É realizada uma caça ao tesouro, através da procura de alguns objetos relacionados com o 
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ambiente vivido por altura do 25 de Abril de 1974, juntamente com outros de épocas atuais, 

tendo as crianças que os diferenciar. É explicado a simbologia de cada objeto enquanto se 

retrata o ambiente vivido na altura, através de uma pequena encenação. Faz ainda parte da 

atividade as crianças aprenderem e cantarem uma canção alusiva ao dia; 

 “Estórias da Vila”: atividade destinada a crianças do 1º e 2º ciclo onde é recr iada a história de 

Vila Real de Santo António e identificados os monumentos que existem, sendo que no final as 

crianças são capazes de os identificar;  

 “Férias de Verão”: atividade que se destina às férias do verão.  

 

► Isabel Salvado, do Arquivo Municipal de Tavira, demonstrou as atividades do Serviço Educativo que 

são realizadas: 

 “Caixa do Arquivo”: atividade direcionada para crianças do pré-escolar e 1º ciclo. É uma ação 

que se realiza nas escolas onde para além de se explicar o que é um arquivo, alguns princípios e 

regras básicas, a arquivista transporta uma caixa contendo diversos objetos relacionados com a 

atividade, nomeadamente, um livro antigo destruído por insetos, onde são demonstradas as 

técnicas de limpeza e apresentados os principais insetos destruidores do papel , as armadilhas 

usadas para a sua captura, pincéis, mascaras, luvas, bata. Com esta demonstração as crianças 

ficam com um pequeno conhecimento da realidade de um arquivo;  

 “Enquadramento histórico de Tavira”: dar a conhecer a história da cidade, nomeadamente a 

lenda e o seu Castelo, tendo as crianças que, através da utilização de caixas de arquivo, 

construir o castelo de Tavira; 

 “Da ponte ao Brasão de Armas”: é explicado o que é um brasão e a simbologia do brasão de 

Tavira, cabendo às crianças, recorrendo à sua memória, a montagem de um puzzle, pintá-lo e 

ainda fazer a recriação de um novo brasão para a cidade, segundo as suas ideias;  

 “Oficina de fotografia”: comparar as fotografias antigas com as atuais, bem como a evolução da 

cidade; 

 “Férias Ativas”: o Arquivo de Tavira recebe adolescentes no período das férias de verão e são-

lhes dadas algumas tarefas do dia-a-dia, nomeadamente, limpeza de documentos, inventariação 

de atas camarárias e entrega de processos.  

 

► Adriana Sava apresentou as várias atividades do Serviço Educativo desenvolvido pelo Arquivo 

Municipal de Loulé: 

 “Vamos conhecer o Arquivo Municipal”: público-alvo os alunos do pré-escolar e 1º ciclo, 

conhecem os depósitos e alguns documentos à guarda do arquivo;  

 “Vamos pintar uma iluminura”: público-alvo os alunos do 1º ciclo, aqui é-lhes apresentado o 

frontispício do foral manuelino de Loulé, sendo-lhes explicado a simbologia adjacente e por fim 
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as crianças têm de colorir uma réplica do foral;  

 “Vamos fazer uma árvore da família”: atividade destinada a alunos do pré-escolar e 1º ciclo, 

onde têm de identificar os seus familiares, nomeadamente, pais e avós;  

 “Vamos limpar um documento”: reservada a alunos do pré-escolar e 1º ciclo, aqui têm um 

primeiro contacto com os utensílios fundamentais para a realização desta tarefa, 

nomeadamente, uso de luvas, máscaras, touca, pincéis e espátulas, procedendo depois à 

limpeza de um livro; 

 “Vamos ser arquivistas”: atividade destinada a alunos do 1º ciclo , que tem como principal 

objetivo identificar num livro as diversas patologias: onde se encontra o bicho prata, a mancha 

de tinta, as folhas rasgadas, os clips, a fita adesiva, entre outros. 

► A partilha destas três experiências prolongou-se pelo período da tarde, ocupando a maior parte da 

reunião. 

► No seguimento destas demonstrações, Nelson Vaquinhas propôs que se solicitasse a uma empresa 

que vende pergaminhos a oferta de alguns exemplares à Rede de Arquivos, por forma a serem 

demonstrados às crianças. 

 

2. Discussão de propostas para o VII Encontro de Arquivos do Algarve 

 

► Fez-se uma primeira abordagem referente ao próximo Encontro de Arquivos do Algarve, que se 

realizará em maio de 2021, ficando para a próxima reunião a sua discussão, nomeadamente a escolha de 

data, de local e de tema. 

 

 

A próxima reunião RAalg irá decorrer no dia 20 de março de 2020, em Portimão. 

 

 
Loulé, 22 de janeiro de 2020 

 

O/A secretário(a) 

Vera Gonçalves 

 

 

 


