
REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  1  Ata da reunião da Rede de Arquivos do Algarve Ata nº 3/2021 19/03/2021 Hora: 09h30 – 13h00 Online via Teams Coordenada por  Isabel Salvado Secretariada por  Madalena Guerreiro Participantes  
• António Monteiro, Administração Regional de Saúde do Algarve  
• Manuela Teixeira e Nélia Gonçalves, Município de Alcoutim 
• Sónia Negrão, Município de Albufeira 
• Marisa Caixas, Centro Hospitalar do Algarve EPE  
• Luísa Pereira, Arquivo Distrital de Faro 
• Tiago Barão, Município de Faro 
• Diogo Vivas, Município de Lagoa 
• Marta Nogueira, Município de Lagos 
•  Adriana Sava e Filipa Silva, Nelson Vaquinhas, Município de Loulé 
• Helena Vinagre, Município de Olhão 
• Ana Duarte, EMARP Portimão 
• Laurinda Paz, Município de Portimão 
• Vera Gonçalves, Município de São Brás de Alportel 
• Isabel Salvado, Município de Tavira 
• Isabel Dias, Turismo do Algarve 
• Nuno Marques, Município de Vila do Bispo 
• Madalena Guerreiro, Município de Vila Real de Santo António  Assuntos tratados:  

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior  Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
2. VII Encontro de Arquivos do Algarve Ponto de situação acerca do VII Encontro de Arquivos do Algarve:  Foram efetuados os convites ao Doutor Carlos Guardado da Silva, Eng.º. Daniel Silva (Arquivo.pt) e Dr.ª Fernanda Gonçalves do Centro Hospitalar Universitário de São João. O colega António Monteiro disponibilizou-se para contactar o Eng.º Daniel Silva, convidando-o a participar com uma comunicação no âmbito do painel “Arquivos online”. Ficou decidido que o representante da DGLAB a convidar será a Dr.ª Rita Gago. A colega Marta Nogueira ficou de estabelecer contacto com a convidada no sentido de verificar as formalidades do convite. Relativamente ao apoio técnico, a colega Sónia Negrão vai verificar a possibilidade do mesmo ser prestado pelo gabinete de informática do Município de Albufeira.  Acerca da sessão de abertura e encerramento, ficou estabelecido que ficariam a cargo da comissão coordenadora.  No que diz respeito à moderação dos painéis, aguardar-se-á que fiquem confirmados os palestrantes e as respetivas comunicações, decidindo-se posteriormente os moderadores. 



REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE  2  O site do VII Encontro foi alvo de análise, tendo sido feitas sugestões/ alterações que irão ser efetuadas pelos colegas que procederam à construção do mesmo. Ainda acerca do site, o colega António Monteiro vai auscultar a possibilidade de um designer da ARS colaborar na conceção gráfica do mesmo. Ficou também estabelecido que os membros da RAALG serão identificados no site do VII Encontro com os logos das respetivas instituições e uma fotografia dos arquivistas/ técnicos que as representam, tendo sido apontado o final do mês como data máxima de envio destes materiais. Os textos para apresentação dos painéis ficaram ao cuidado do grupo de trabalho que está a desenvolver o site, nomeadamente “ Salvaguardar o Passado” Sónia Negrão; “Reinventar os Arquivos” António Monteiro; “Olhar o Futuro” Marisa Caixas; “Arquivos online” Nuno Marques.  Os textos deverão ter um máximo de 5 linhas.  
3. Dia Internacional dos Arquivos  A colega Sónia Negrão explicou o trabalho de montagem a efetuar para a produção do vídeo promocional, sendo que das diversas filmagens enviadas pelos diferentes arquivos serão retirados extratos, que no seu todo irão dar uma visão do trabalho que é desenvolvido diariamente nos Arquivos, qual a sua missão e objetivos. De forma a esclarecer algumas dúvidas relativas a aspetos mais técnicos, ficou decidido que irá ser realizada uma videoconferência com o técnico do Arquivo Histórico de Albufeira, Bruno de Carvalho, a decorrer no próximo dia 26 do corrente pelas 9h30, para clarificar as mesmas. Concordou-se por unanimidade de todos os presentes que o trabalho final não deve ser muito longo, tendo-se apontado 9 minutos como duração razoável.   
4. Outros assuntos Receção de um convite via correio eletrónico da Revista digital espanhola Archivoz, representada pelo colega Paulo Batista, no sentido de entrevistar a Rede de Arquivos do Algarve. Decidiu-se por unanimidade que seria a comissão coordenadora a responder às questões colocadas por escrito. Receção de comunicação da AMAL, no âmbito da candidatura do Município de Faro a Capital da Cultura 2030, sendo o representante do projeto Tiago Candeias, a solicitar uma entrevista RAalg. Nesta matéria, não houve decisão acerca de quem irá dar a entrevista, dado o teor genérico das questões colocadas, excluindo totalmente a área dos Arquivos.  
5. Marcação da próxima reunião via Teams para o dia 23 de Abril de 2021.    19 de Março de 2021  
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