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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 1/2017 

20-01-2017 Hora: 09h30 Local: Arquivo Distrital de Faro 

Coordenada por Vera Gonçalves, António Monteiro e Adriana Rusu 

Secretariada por Adriana Rusu  

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Isabel Dias, Turismo do Algarve 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Madalena Guerreiro, Município de Loulé 

 Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve E.P.E.  

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Renato Pereira, ARS Algarve, IP 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 A reunião focou-se principalmente na organização do V Encontro de Arquivos do Algarve, tendo sido 

comunicadas ao grupo as seguintes considerações: 

. Bárbara Ribeiro informou que foram conseguidos orçamentos de diversas entidades locais, no que 

respeita a dormidas e refeições para os convidados, conferencistas e demais participantes;  

. Adriana Rusu confirmou o apoio da empresa José Mendes & Rita, Lda., enquanto patrocinadora do 

coffee break; 

. Foi apresentado o texto de divulgação do V Encontro, bem como elaboração de tabela com contactos 

dos responsáveis máximos dos organismos, membros da Rede, de modo a convida-los para estarem 

presentes no evento, com o intuito de se sensibilizar para as temáticas que irão ser debatidas . 

. Ficou determinada a elaboração de um documento síntese para coordenação interna dos membros 

Rede, acerca dos requisitos necessários para concretização do V Encontro, com a intenção de auxiliar o 

trabalho e a comunicação com o Município de Lagoa. 

. Procedeu-se, ainda, ao planeamento e definição do merchandising necessário. 

 A colega Bárbara Ribeiro comunicou que a RAalg terá um placard exposto, com o apoio da Câmara 

Municipal de Lagoa, no Fórum Lagoa, nos Açores, através de um programa lançado entre várias cidades 

geminadas, entre 19 e 25 de junho de 2017. 

 No dia 27 de janeiro de 2017, realizar-se-á um seminário, a cargo do formador Eng. Rafael António, 

subordinado ao tema “Em busca da normalização perdida – a nova ISO 15489:2016”, no CEFLA, em 

Lagoa. 
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 Próxima reunião agendada para dia 17 de fevereiro de 2017, em Vila do Bispo. 

 

 
 

 
Faro, 20 de Janeiro de 2017 

 
A secretária, 
Adriana Rusu 

 


