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Reunião da Rede de Arquivos do Algarve, realizada no dia 28 de Junho de 2011, pelas 14h00, no Arquivo 

Distrital de Faro. 

 

Estiveram presentes: 

João Sabóia ( Arquivo Distrital de Faro), Sónia Negrão (Arquivo Histórico Municipal de Albufeira), Tiago 

Barão (Arquivo Municipal de Faro), Nelson Vaquinhas (Arquivo Municipal de Loulé), Helena Vinagre 

(Arquivo Municipal de Olhão), Vanda germano (Arquivo Municipal de Portimão), Nuno Marques ( Arquivo 

Municipal de Vila do Bispo), Madalena Guerreiro (Arquivo Municipal de Vila Real de santo António), Marisa 

Caixas (Arquivo do Hospital Distrital de Faro), Isabel Dias (Arquivo da Região de Turismo do Algarve), 

António Monteiro (Arquivo Municipal de Tavira). 

 

Tópicos dos assuntos abordados: 

- Apelo da Dr.ª Margarida Vargues, presidente da BAD Sul, para a adesão dos profissionais à associação que 

representa; 

- Informação do envio dos pedidos de adesão à RAalg, às entidades com arquivistas; 

- Informação da adesão à RAalg da Direcção Regional da Cultura do Algarve, com designação do arqueólogo 

Rui Pareira como seu representante; Informação também da intenção da directora regional em assumir as 

despesas da publicação em papel das actas do II Encontro de Arquivos do Algarve; 

- Informação da reunião entre João Sabóia e o presidente da AMAL, para divulgação da existência da RAalg 

e da respectiva Carta de Princípios; 

- Importância da adesão das diversas entidades à RAalg, representando o efectivo reconhecimento da 

mesma, abrindo também a porta para a rotatividade das reuniões entre as entidades aderentes; 

- Possibilidade de colaboração entre a RAalg e entidades fora do Algarve, remetida para um período 

posterior à consolidação da rede; 

- Avaliação da comunicação do Dr. Pedro Penteado sobre a RAalg, no II Encontro de Arquivos do Algarve, 

salientando-se os seguintes aspectos : 

                                * promoção e  divulgação;  

                                *  cooperação com a BAD; 

                               * criação de grupos de trabalho, 

- Criação do grupo de trabalho – Tipologias Documentais, cuja missão consiste na identificação e análise da 

documentação produzida e recebida pelas instituições das quais fazem parte os membros da RAalg; 

- Eleição da Comissão Coordenadora da RAalg. 

 


