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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 4/2021 

23/04/2021 Hora: 09h30 – 13h00 Online, via Teams 

Coordenada por  Isabel Salvado 

Secretariada por  Nuno Marques 

  
• António Monteiro, Administração Regional de Saúde do Algarve  
• Manuela Teixeira e Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 
• Sónia Negrão, Município de Albufeira 

• Isabel Canais, Município de Aljezur 

• Marisa Caixas, Centro Universitário e Hospitalar do Algarve   
• Ana Duarte, EMARP Portimão 

• Luísa Pereira  

• Tiago Barão, Município de Faro 

• Diogo Vivas, Município de Lagoa 
• Marta Nogueira, Município de Lagos 
• Adriana Sava, Filipa Silva e Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 
• Helena Vinagre, Município de Olhão 

• Laurinda Paz, Município de Portimão 

• Vera Gonçalves, Município de São Brás de Alportel 

• Isabel Salvado, Município de Tavira 

• Isabel Dias, Turismo do Algarve 

• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

• Isabel Canais, Município de Aljezur 

 

  

 

  Assuntos tratados: 
 
  1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior 
   Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
 
  2. VII Encontro de Arquivos do Algarve 

Ponto de situação acerca do VII Encontro de Arquivos do Algarve (EAA): 
O site do VII EAA está praticamente feito e disponível para divulgação, incluindo o call for papers, com o 
novo prazo de 15 de junho. A colega Sónia Negrão solicitou novamente aos colegas para analisarem e 
contribuírem para a melhoria do site, designadamente no envio de conteúdos para divulgação na página da 
RAalg e redes socias no geral. 
O colega António Monteiro confirmou a possibilidade de um designer da ARS colaborar na conceção gráfica 
do mesmo, nomeadamente na criação de um logo e banner para o EAA. 
Quanto aos convites a efetuar aos palestrantes, nomeadamente a Dra. Rita Gago, o Professor Doutor Carlos 
Guardado da Silva, Dr. Paulo Batista, Dr.ª Fernanda Gonçalves /Dr.ª Joana Gomes e Joana (colega da Marta 
Nogueira – Misericórdias), existe a necessidade de compilar os contactos respetivos, ficando a colega Sónia 
Negrão de os remeter posteriormente e realizar o devido enquadramento nos painéis existentes com a 
ajuda dos colegas. 
Por outro lado, existe a confirmação da parte do Município de Albufeira na utilização da plataforma digital 
Zoom, que poderá ser transmitido no canal YouTube da RAalg, além do apoio informático prestado por 
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técnicos daquela entidade. 
 
3. Dia Internacional dos Arquivos 
No que diz respeito a este assunto, está tudo a correr normalmente e dentro dos prazos estabelecidos, 
sendo que o colega Bruno de Carvalho encontra-se já em fase de montagem e edição do vídeo 
comemorativo do Dia Internacional de Arquivos. Neste contexto e após votação online, escolheu-se o título 
“Um Olhar sobre os Arquivos do Algarve”. 
A colega Sónia Negrão informou ainda que será incluída a narração do vídeo (voz), sendo que a colega 
Marisa Caixas iria informar-se da possibilidade de inclusão de linguagem gestual no vídeo. 
 
4. Cultura Algarve 2030 
Após análise do guião de perguntas enviado pelo representante do projeto, Tiago Candeias, os elementos da 
RAalg presentes na reunião decidiram por unanimidade que não seria possível dar resposta à entrevista, 
dado o teor das questões (fora do âmbito da arquivística e totalmente focadas em aspetos culturais 
estratégicos para a região do Algarve). Contudo, a Rede demonstrou vontade para colaborar em futuras 
iniciativas dentro do mesmo projeto. Neste quadro, o colega Nelson Vaquinhas elaborou uma resposta 
conjunta a manifestar a opinião dos elementos da Rede, sendo esta posteriormente enviada pela Comissão 
Coordenadora. 
 
5. Grupos de Trabalho 
O Grupo dos Serviços Educativos (SED), apresentou uma proposta para a realização de um Encontro nos dias 
7 ou 14 de outubro de 2022, via online. Nesta matéria, foram partilhadas abordagens que na verdade, na 
região do Algarve, são realizadas nos Arquivos mais ao nível das áreas de extensão cultural e não tanto nos 
serviços educativos (enquanto conceitos de “serviço”). 
Este Encontro estará aberto à participação de todos, incluindo os arquivistas que não realizam atividades 
neste contexto. 
 
6. Outros assuntos 
Divulgação de eventos: 
- Congresso “Paleografia e Diplomática na senda das Humanidades Digitais: caminhos e propostas”, a 
decorrer nos próximos dias 6 a 8 de maio, organizado pelo CIDHEUS-UÉvora: 
http://www.pdcongress.uevora.pt 
- IV Encontro de História de Loulé (dias 21/22 maio). 
 
7. Marcação da próxima reunião via Teams para o dia 28 de maio de 2021. 
 

23 de abril de 2021 
Secretariado por: 

Isabel Salvado / Nuno Marques 

 

 
 

 

 


