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Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 4/2017 

18-05-2017 Hora: 09h30 Local: Região de Turismo do Algarve 

Coordenada por Vera Gonçalves e António Monteiro 

Secretariada por Vera Gonçalves 

Participantes 
 Alexandra Cordeiro, Município de Vila Real de Santo António 

 António Monteiro, Município de Tavira 

 Bárbara Ribeiro, Município de Lagoa 

 Carla Soares, ARS Algarve, IP 

 Helena Vinagre, Município de Olhão 

 Isabel Dias, Região de Turismo do Algarve 

 Ismael Medeiros, Município de Lagoa 

 José Marreiros, ADPA 

 Laurinda Paz, Município de Portimão 

 Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 

 Manuela Teixeira, Município de Alcoutim 

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

 Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 

 Renato Pereira, ARS Algarve, IP 

 Sónia Negrão, Município de Albufeira 

 Tiago Barão, Município de Faro 

 Vera Gonçalves, Município de Silves 

Assuntos tratados: 

 No início da reunião o colega Renato Pereira informou o grupo da Rede de Arquivos que esta seria a sua 

última participação nas reuniões, enquanto representante da ARS Algarve, passando essa entidade a 

fazer-se representar pela Dra. Carla Soares.  

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

que irá realizar-se nos dias 26 e 27 de maio, no Convento de S. José, em Lagoa, tendo sido comunicadas 

ao grupo, pelo representante do Município de Lagoa nomeado para acolher este evento, Ismael 

Medeiros, as seguintes considerações: 

o Estão asseguradas as deslocações e alojamento dos conferencistas convidados, desta forma há 

um voo proveniente do Aeroporto Adolfo Suárez de Madrid, quatro voos do Aeroporto 

Francisco Sá Carneiro, do Porto, e uma carrinha do município de Lagoa que assegura o 

transporte dos elementos oriundos de Lisboa e Évora; 

o Estão assegurados os coffebreaks e as refeições irão decorrer no Restaurante da Fatacil, 
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destinadas aos 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 com a atuação do grupo “Fonte Nova”; 

o No que respeita ao programa, a convidada Sílvia Cópio  manifestou intensão de declinar o 

convite para participação, sendo desta forma excluída do programa; 

o Foi confirmada a presença dos oradores Porfírio Correia, da Rede de Arquivos de Aveiro, e de 

Jorge Janeiro da Rede de Arquivos do Alentejo;  

o Informou que devido ao grande volume de trabalho do gabinete de comunicação o cartaz do 

Encontro ainda não se encontra concluído; 

o A informação com os alojamentos, restaurantes e localização de como chegar ao Convento, a 

disponibilizar aos participantes e a colocar no site, será enviada para a Rede e Site em breve.  

 O colega Ismael Medeiros ficou responsável pelo convite ao investigador Marco Sousa para apresentar 

comunicação no painel “Investigar em Arquivos” . 

 Para o painel “Preservação da Informação” foi convidado João Ruas , que aceitou de imediato em 

participar, solicitando apenas que lhe fosse pago o combustível, o que fica a cargo do patrocinador 

“Seda Office Design”. 

 Pelos colegas Sónia Negrão e Nuno Marques foi comunicado a realização de várias formações, 

nomeadamente: 

o Encontro das Redes de Arquivos  organizado pelo Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais, a 

realizar-se no dia 23 de junho, em Ponte de Lima; 

o Curso “Modelação de Processos” proferido pelo Eng.º António Rafael, nos dias 26 e 27 de junho; 

o Encontro entre Arquivistas e Informáticos , a realizar-se no dia 7 de julho, em Albufeira.  

 Após pausa para almoço os trabalhos foram retomados, apresentando os colegas Isabel Dias, Laurinda 

Paz, Marisa Caixas e Tiago Barão as considerações relativas ao grupo de trabalho “Projeto para 

elaboração de caderno de encargos para aquisição de sistemas de gestão documental”, em parceria com 

o Eng.º António Rafael. 

 Próxima reunião agendada para dia 17 de maio de 2017, na Biblioteca Municipal de Silves. 
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Faro, 21 de abril de 2017 
 

A secretária, 
Vera Gonçalves 

 


