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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 5/2021 

28/05/2021 Hora: 09h30 – 13h00 Online, via Teams 

Coordenada por  Isabel Salvado 

Secretariada por  Alexandra Cordeiro 

Participantes  
 Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 
 Sónia Negrão e Bruno de Carvalho, Município de Albufeira 

 Isabel Canais, Município de Aljezur 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar e Universitário do Algarve - 
CHUA 

 Ana Duarte, EMARP Portimão 

 Tiago Barão, Município de Faro 

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

 Isabel Salvado, Município de Tavira 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 Madalena Guerreiro e Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real 

de Santo António 

Assuntos tratados: 

 

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior  

Lida e aprovada a ata da reunião anterior.  
 

2. Grupos de Trabalho 

O Grupo de Trabalho da Ação Educativa (GTAE) reuniu no dia 25 de maio, mas tendo em 

conta a falta de comparência de alguns elementos, ficou agendada nova reunião para o dia 

15 de junho. 

Dia Internacional dos Arquivos  - Ponto de situação do vídeo com verificação dos contributos 

enviados e em falta, tendo ficado definido o envio da informação em falta para os colegas 

Bruno de Carvalho e/ou Isabel Salvado. 

Entrada de novos elementos nos grupos de trabalho – O colega Bruno de Carvalho foi 

proposto e admitido no grupo de trabalho dos Arquivos Históricos, em substituição  da 

colega Sónia Negrão. 

 

3. VII Encontro de Arquivos do Algarve 

Ponto de situação acerca do VII Encontro de Arquivos do Algarve:  

Obtivemos a confirmação de participação da Dr.ª Fernanda Gonçalves do Centro Hospitalar 
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Universitário de São João, do Dr. Paulo Batista, do Professor Doutor Carlos Guardado da 

Silva e de uma colega do mesmo.  

A Dr.ª Rita Gago confirmou a sua presença para o endereço de email do VII Encontro. 

Solicitou-se o envio para o email da colega Sónia Negrão ou Isabel Salvado das fotografias 

dos membros e logotipos das instituições que vão constar no site do Encontro. Esclareceu-

se ainda que em situações onde não esteja claro quem é o representante ou quando 

existirem vários representantes irá constar o logotipo.  

Considerando o facto de não terem sido recebidas propostas, decidiu-se estender o prazo 

para apresentação de propostas no call for papers, até 15 de julho. Após essa data e em 

função das propostas recebidas o prazo poderá ser prolongado até o dia 31 de julho. 

Procedeu-se à visualização do site do VII Encontro tendo sido efectuadas alterações aos 

formulários para que estejam em acordo com o RGPD. Ficou decidido por unanimidade que 

depois de decorrido o VII Encontro e de enviados os certificados de participação, os dados  

serão devidamente eliminados. 

Ficou decidido que os critérios para avaliação das propostas de comunicações serão os 

mesmos usados no Encontro anterior. 

 

4. Cultura Algarve 2030 (entrevista) 

A colega Helena Vinagre contactou via email o Professor Doutor Luis Filipe Oliveira tendo-

lhe transmitido a posição da RAalg relativamente às questões da entrevista, nomeadamente 

que o conjunto de questões não enquadra na nossa realidade. Em resposta o Professor 

Doutor Luis Filipe Oliveira sugeriu a redacção de um texto no qual se exponha o trabalho e a 

realidade dos arquivos do Algarve, também para que fique assegurada a participação da 

RAalg no projecto Cultura Algarve 2030.  

Acordou-se que as colegas Helena Vinagre, Marisa Caixas e Marta Nogueira elaborariam o 

texto que apresentarão posteriormente aos elementos da rede.  

 

5. Outros assuntos 

A colega Marta Nogueira mencionou a necessidade de criação de uma política de cookies no 

site da RAalg e disponibilizou-se para se informar sobre o assunto. 

A colega Isabel Salvado apelou à colaboração de todos para e actualização do site da rede 

reforçando o pedido de informação e conteúdos e/ou com imagens para publicação.  

Decidida também a actualização da informação das entidades/ membros da RAalg. 
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Acordou-se voltar a publicar a informação dos grupos de trabalho no site. 

Tendo em conta as actividades que os elementos do Grupo de Trabalho do Boletim estão a 

desenvolver para o encontro, avaliou-se a possibilidade de parar este ano com a elaboração 

do mesmo. Os elementos do grupo prenunciar-se-ão na próxima reunião. 

  

6. Marcação da próxima reunião via Teams para o dia 28 de junho de 2021. 

 

1 de junho de 2021 
 

A secretária 

Alexandra Cordeiro 

 

 
 

 


