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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 3/2017 

17-03-2017 Hora: 09h30 Local: Arquivo Municipal de Vila do Bispo 

Coordenada por Vera Gonçalves e António Monteiro 

Secretariada por Vera Gonçalves 

Participantes  Adriana Rusu, Município de Loulé 

 Anabela Matias, Município de Aljezur 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 Ismael Medeiros, Município de Lagoa 

 João Sabóia, Município de Loulé 

 José Marreiros, ADPA 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Madalena Guerreiro, Município de Loulé 

 Márcia Oliveira, Município de Aljezur 

 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 presente reunião incidiu principalmente sobre a organização do V Encontro de Arquivo do Algarve, 

tendo sido comunicadas ao grupo, pelo representante do Município de Lagoa nomeado para acolher 

este evento, Ismael Medeiros, as seguintes considerações: 

o As refeições irão decorrer no Restaurante da Fatacil, localizado no Parque de Feiras e 

Exposições de Lagoa, sendo assegurados os almoços para os membros da organização do V 

Encontro, dos conferencistas e moderadores convidados. No que respeita ao jantar, este é 

oferecido, pelo Município de Lagoa, a todos os participantes e intervenientes do evento, 

acompanhado por um momento musical; 

o Os coffebreaks estão assegurados, sendo os mesmos completados com os produtos fornecidos 

pela empresa José Mendes & Rita, Lda., de Olhão;  

o A questão das deslocações e alojamento estão a ser tratadas diretamente com os 

conferencistas e uma vez que alguns são oriundos de Lisboa, o município de Lagoa est á 

disponível a fornecer transporte; 
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o Para programa cultural, a realizar na tarde de sábado, estão asseguradas as conferências que 

fazem parte do programa “Ad praeteritum, Ciclo de Conferências do Património de Lagoa”, a 

realizar no mesmo espaço do V Encontro, no Convento de S. José.  

 No que respeita ao programa, o convidado Pedro Gago manifestou não possuir disponibilidade para 

moderar o painel “Preservação da informação”, por sua vez o colega Tiago Barão assumiu essa 

responsabilidade. Para a mesa redonda estão confirmadas as presenças dos membros das Redes de 

Arquivos de Madrid, Algarve e Alto Minho, tendo sido decidido convidar Silvestre Lacerda para integrar 

a mesma. 

 O colega António Monteiro informou que a Comissão Coordenadora entrou em contacto com os 

municípios não aderentes à rede de modo a sensibilizá -los para a importância da contribuição dos 

mesmos nas reuniões e projetos da RAalg.  

 Após pausa para almoço os trabalhos foram retomados, tendo a colega Laurinda Paz  informado que 

esteve presente na reunião da AMAL com os municípios do Algarve, realizada a 6 de março, na sede da 

mesma, enquanto membro do júri do “Projeto/Candidatura: Projeto Algarve Mais Digital”.  O programa 

consiste numa central de compras de hardware e software para os municípios do Algarve, devendo ser 

apresentado até ao dia 7 de abril a candidatura acompanhada do respetivo caderno de encargos. 

 Próxima reunião agendada para dia 21 de abril de 2017, na Região de Turismo do Algarve, em Faro. 

 
 

 
Vila do Bispo, 17 de março de 2017 

 
A secretária, 

Vera Gonçalves 
 


