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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 4/2016 

15.04.2016 Hora: 09h30 Local: Alcoutim - Paços do Concelho  

Coordenada por Laurinda Paz e Sónia Negrão 

Secretariada por Laurinda Paz 

Participantes  Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro  

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Isabel Dias Salvado, Município de Tavira 

 Barbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

Assuntos tratados: 

 Não tendo sido possível realizar a reunião agendada, via Skype com o Dr. Pedro Penteado, da Direção 
Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), sobre o Diagnóstico ao Património Arquivístico das 
Coletividades do Algarve, passou-se para os pontos de trabalho seguintes. 

 Por sugestão da colega Isabel Salvado foi decidido solicitar à DGLAB, na pessoa da Dra. Alexandra 
Lourenço, um alargamento do prazo para apresentação dos contributos da RAalg, para o projeto ASIA.  

 Relativamente à exposição da RAalg foi consultado o cronograma, de forma a ser agendada a exposição 
no Município de Alcoutim, ficou definido o intervalo de 03 de Maio a 30 de Junho de 2017; o colega Tiago 
Barão informou que a Exposição será inaugurada em Faro, no Centro Interpretativo do Arco da Vila, no 
próximo dia 07 de Maio, ficando patente até 09 de Junho. 

 O colega Tiago Barão informou sobre o pedido da firma SEDA OFFICE DESIGN, para fazer uma apresentação 
dos seus serviços, à RAalg. Ficou decido aceitar e agendar a apresentação para o dia 13 de Maio, às 10 
horas. (Data da próxima reunião).  

 Principiou-se a preparação do V Encontro de Arquivos do Algarve, agendado para 26 e 27 de Maio de 
2017, em Lagoa; Ficou decidido que o local seria o Auditório de Lagoa; Definiu-se a temática geral, os 
painéis e a sua organização. Foram propostos pelos membros da RAalg vários especialistas para possíveis 
comunicações; Ficou decidido realizar contactos para a elaboração do Logotipo do Encontro, para a 
captação de apoios e para um contacto inicial com os especialistas propostos. Foi ainda decidido que seria 
elaborado um documento de trabalho, a partilhar com todos os colegas, com informação mais detalhada 
sobre o programa em preparação.  

 No âmbito do projeto ASIA - Avaliação Supra Institucional da Informação Arquivística e por proposta da 
colega Sónia Negrão, foi decidido dividir as classes da Lista Consolidada de Processos Negócio, pelos 
colegas, para que sejam desenvolvidos os contributos ao Projeto, que a RAalg deverá remeter à DGLAB. 
Os referidos contributos deverão ser fixados no documento de trabalho disponibilizado pela colega Sónia 
Negrão, na drive da RAalg, até dia 10 de Maio, e serão discutidos para reunião de 13 de Maio.  

 A pedido da colega Barbara Ribeiro o grupo de trabalho das  Exposições reuniu no final da reunião geral.  

 Próxima reunião agendada para dia 13 de Maio, no Centro Hospitalar do Algarve. 
 

Alcoutim, 15 de Abril de 2016 

 

A secretária 

Laurinda Paz 

 
 


