
REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  1  Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 1/2021 18-01-2021 Hora: 09h30 Local: Plataforma online Teams Coordenada por Isabel Dias Salvado Secretariada por Nuno Marques Participantes • Ana Duarte, EMARP 
• Adriana Sava, Município de Loulé 
• António Monteiro, Município de Tavira 
• Diogo Vivas, Município de Lagoa 
• Filipa Silva, Município de Loulé 
• Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 
• Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 
• Laurinda Paz, Município de Portimão 
• Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 
• Marisa Caixas, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve 
• Marta Nogueira, Município de Lagos 
• Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 
• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 
• Sónia Negrão, Município de Albufeira 
• Tiago Barão, Município de Faro 
• Vera Gonçalves, Município de S. Brás de Alportel  Assuntos tratados:  1. Leitura e aprovação da ata anterior.  2. Horário das reuniões online: foi aprovado que as reuniões decorram só durante o período da manhã, contudo, no fim da reunião, perante a necessidade de se preparar o VII Encontro de Arquivos e ao contrário do que havia sido decidido na reunião anterior, há a necessidade que estas reuniões sejam mensais.  3. Boletim: ficou acordado que o boletim continuará a ser feito, com uma periodicidade semestral, ficando os colegas Sónia Negrão, António Monteiro e Marisa Caixas encarregues do seu conteúdo e divulgação através do endereço eletrónico da Rede.  4. Plano de atividades 2021: não ficou definido pois ainda é necessário ver se os grupos de trabalho têm alguma atividade a propor.  5. Grupos de trabalho:  - Foi decidido que os grupos teriam que reunir online para apurar qual o ponto da situação de cada grupo, para informar na próxima reunião sobre a sua organização; - De forma unânime, foi decidido retirar do blogue os nomes dos grupos, ficando esse submenu para divulgação de atividades que desenvolvam.  6. Faro Capital da Cultura: por não termos recebido ainda mais informação, determinou-se que a equipa coordenadora irá enviar um email ao 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, a solicitar o envio das informações que tinha ficado de nos remeter. 



REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  2   7. Academia Formativa da UALG: continuamos a aguardar o contacto por parte da Universidade do Algarve.  8. VII Encontro de Arquivos do Algarve, 22 de outubro de 2021, via online:   a. A respeito do canal para a transmissão e realização do VII Encontro, a arquivista de Albufeira informou que o Youtube é uma plataforma que é gratuita; b. Tema escolhido: “Tempos de pandemia: que desafios para os Arquivos?” c. Temas dos painéis: i. “Reinventar os Arquivos”: painel que pretende que integre não só comunicações com experiências sobre como os Arquivos se adaptaram, mas também uma comunicação de um epidemiologista quanto ao que os Arquivos podem fazer e melhorar ou elucidar sobre a pandemia; a arquivista Marisa Caixas ficou de contactar com o arquivo do Hospital de S. João no Porto, para saber se estariam também interessados em fazer uma comunicação relacionada com a experiência que tiveram. ii. “Olhar o passado” (no sentido de divulgar o valor da documentação de cada arquivo): a arquivista Marta Nogueira informou que consegue arranjar uma investigadora que pode falar sobre o valor da documentação das Misericórdias de todo o país; iii. “Arquivos online e o valor da informação”: neste painel pretende-se incluir comunicações que relatem as experiências dos arquivos com a disponibilização de conteúdos online, nomeadamente as problemáticas e/ou oportunidades que o teletrabalho incutiu nos Arquivos; iv. Olhar para o futuro: painel que se pretende que assuma a tipologia de mesa redonda, com convidados da Direção Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, do Ministério da Saúde, da Região do Turismo do Algarve e o Professor Carlos Guardado da Silva, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; a lista de entidades a convidar será revista na próxima reunião. d. Para a receção de contributos ficou definido que o mesmo grupo que irá trabalhar o boletim, irá também criar uma conta de email para os colegas poderem enviar sugestões e contributos.  9. Outros assuntos: a. Blogue: apelo à necessidade de haver mais contributos de vários arquivistas; b. Página no Facebook:  i. A página da Rede continua bloqueada e com a mensagem de que estão a analisar os documentos que foram enviados por esta ser uma página institucional e os administradores do Facebook entenderem que não; ii. Irá ser feita a tentativa de criação de uma nova página institucional, mas a partir da página pessoal da conta da arquivista Isabel Salvado, para tentar contornar o problema e passarmos a ter uma página e não um grupo; iii. A arquivista Isabel Salvado tem feito partilha de publicações na página do grupo que foi criado apenas com as siglas RAalg; iv. Foi feito o apelo para os que estão no grupo convidarem outros arquivistas que estão no Facebook; v. Houve o alerta do arquivista Nelson para a necessidade de alterar as definições do grupo no Facebook para que não apareça quem visualizou as publicações. c. Ficou decidido tentar partilhar também a RAalg no Instagram e Twitter. 
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• Próxima reunião agendada para dia 19 de fevereiro de 2021, online, via Teams, às 09h30.  18 de janeiro de 2021  O/A secretário(a) Nuno Marques  


