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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 2/2020 

16/11/2020 Hora: 09h30 Via online _ plataforma “Teams” 

Coordenada por Adriana Sava; Helena Vinagre; 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 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 Isabel Salvado, Município de Tavira 

 Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Maria Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 

 Marta Nogueira, Município de Lagos 

 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 

 Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 

 Nunes Marques, Município de Vila do Bispo 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 
1. Passagem de testemunho da Comissão Coordenadora  

 

► Como ficou estipulado na reunião de 27 de outubro de 2017 a próxima Comissão Coordenadora da 

RAalg é constituída pelos Municípios de Tavira (Isabel Salvado), Vila do Bispo (Nuno Marques), Vila Real 

de Santo António (Alexandra Cordeiro e Madalena Guerreiro) e Turismo do Algarve (Isabel Dias). 

Todavia, o Turismo pediu para ser excluído da mesma, o que foi aceite pelos restantes membros da 

futura comissão. 

► A Comissão cessante ficou de transmitir à nova todos  os elementos referentes às password’s e pasta , 

bem como informou que a página Facebook da Rede foi bloqueada por não ter sido criada 

anteriormente como página institucional, mas sim particular, de modo que a nova comissão sugeriu a 

criação de uma nova página. 

► Ficou, ainda, estipulado que as reuniões mantêm a periodicidade de dois em dois meses (bimensais), 

realizando-se a próxima nos mesmos moldes, através da plataforma “Teams”.  

 

2. VII Encontro de Arquivos do Algarve 

 

► Foi decidido que o VII Encontro de Arquivos do Algarve se realizará a 22 de outubro de 2021 (sexta -

feira), em formato online, usando a plataforma “YouTube”, para o efeito.  
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► Foi proposto que um dos painéis recaia sobre o subtema “Arquivos em tempo de pandemia”.  

► Ficou para a próxima reunião a discussão sobre a escolha de tema. 

 

 

3. Ponto da situação dos Arquivos face à situação de pandemia  

 

► Pelos membros da rede foram partilhadas as suas experiências durante este período de pandemia. 

Tendo sido verificadas três situações: houve arquivos que durante os meses de março e maio estiveram 

encerrados, estando os seus colaboradores em casa; houve arquivos que estiveram sempre a trabalhar 

(como o caso de Albufeira e Vila do Bispo) e outros em que estiveram em situação de teletrabalho e 

garantia de segurança. 

► Por sua vez, o balanço deste período pode ser considerado positivo, uma vez que implementou -se 

novas metodologias de trabalho, como a desmaterialização de documentos e a rotatividade de equipas 

de trabalho, que contribuíram para melhorar o serviço.  

► No que respeita à documentação consultada há arquivos em que a mesma fica alguns dias de 

quarentena enquanto noutros é logo arrumada. 

 

4. Grupos de trabalho 

 

► Pela nova Comissão foi levantada a questão da continuidade dos Grupos de Trabalho  existentes até 

ao momento e a sua viabilidade. Este assunto ficou para ser discutido na próxima reunião.  

 

5. Apresentação da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027 

 

► Foi convidado a participar na reunião o Dr. Bruno Inácio, chefe de Divisão de Cultura da Câmara 

Municipal de Faro e coordenador da equipa que está a preparar a candidatura de Faro a Capital Europeia 

da Cultura, 2027, para apresentar o projeto por forma a dar conhecimento do que está a ser 

desenvolvido: 

A Câmara Municipal de Faro assumiu o compromisso de alcançar o título de Capital Europeia da Cultura 

e entendeu convidar toda a região do Algarve para participar.  

É um projeto voltado para o futuro, que pretende desenvolver o território a nível cultural e artístico.  

Neste sentido a Câmara Municipal de Faro criou uma equipa e posicionamento internacional, o 

envolvimento político regional, projetos-piloto que pretendem a junção da cultura e da arte, bem como 

programas de apoio. 

Pretende, desta forma, aprofundar o diálogo e os projetos regionais, iniciar projetos com escolas e 

universidades, projetos piloto focado no envolvimento e visão estratégica para o sector cultura l e 
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criativo da região ouvindo os organismos regionais, tal como desenvolver uma academia regional de 

formação com técnicos e artistas, da área cultural e recreativa  

A rede será, futuramente, contactada pela Universidade e pela academia regional por forma a avaliar 

possibilidades de colaboração futuras e contributos. 

 

6. Family Seach 

 

► Os membros da rede deram a conhecer as suas realidades: há municípios que ainda estão em fase de 

negociação contratual com a organização, outros a aguardar o agendamento e outros já concluíram o 

processo de digitalização da documentação proposta.  

 

A próxima reunião RAalg irá decorrer no dia 18 de janeiro de 2021, através da plataforma “Teams”.  

 

 
Silves, 16 de novembro de 2020 

 

O/A secretário(a) 

Vera Gonçalves 

 

 

 


