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Reunião do grupo instalador da Rede de Arquivistas do Algarve, realizada a 13 
de Dezembro de 2010, pelas 14h00, no Arquivo Distrital de Faro 

 

Estiveram presentes:  

João Sabóia (Arquivo Distrital de Faro), Isabel Dias (Turismo do Algarve), Sónia Negrão 
(Arquivo Histórico de Albufeira), Tiago Barão (Arquivo Municipal de Faro), Sara de 
Carvalho (Arquivo Municipal de Lagos), Nelson Vaquinhas (Arquivo Municipal de Loulé), 
Vanda Germano (Arquivo Municipal de Portimão), Maria Luísa Pereira (Arquivo Municipal 
de Silves), Isabel Dias Salvado (Arquivo Municipal de Tavira) e Nuno Marques (Arquivo 
Municipal de Vila do Bispo). 

 

Tópicos dos assuntos abordados: 

 Na sequência do contacto efectuado por João Sabóia junto da Sra. Vereadora da 
Cultura da Câmara Municipal de Portimão, Dra. Isabel Guerreiro, relativamente ao II 
Encontro de Arquivos do Algarve, a Rede de Arquivos do Algarve teve de definir os 
apoios a solicitar àquela autarquia, nomeadamente: 

o Tema: Sistemas de Gestão Integrada da Informação 

o Data: Tarde do dia 20 e manhã do dia 21 de Maio de 2011; 

o Horário: será semelhante ao que foi adoptado em 2009; 

o Apoios a solicitar: 

 Auditório, com equipamento audiovisual 

 Jantar de 6ª feira e almoço de Sábado para as pessoas que 
apresentam as comunicações; 

 Lanche durante os intervalos; 

 Divulgação do II Encontro; 

 Publicação das actas em suporte papel, se houver apoio, e em 
suporte digital; 

o Sugerir para a tarde de Sábado, uma visita guiada ao Museu Municipal de 
Portimão e à Casa Museu de Manuel Teixeira Gomes 

 Foram definidos ainda os convidados a contactar para participarem no II Encontro de 
Arquivos do Algarve: 

o Dr. Maranhão Peixoto, do Arquivo Municipal de Viana do Castelo; 

o Dra. Fernanda Rodrigues, do Arquivo Municipal de Sesimbra; 

o Dra. Irene Catarino, do Arquivo Municipal de Lisboa;  

o A arquivista Isabel Salvado ficou de abordar a Direcção-Geral de Arquivos 
para ver quem estará disponível para apresentar uma comunicação sobre 
a aplicação prática do plano de preservação digital. 

 Ficou também definido que os resumos das comunicações deverão ser enviados à 
arquivista Vanda Germano, até 15 de Abril de 2010, sendo as comunicações 
entregues no próprio dia do Encontro. 

 O tempo das comunicações deverá ser de 45 minutos para os convidados e de 15 
minutos para os comunicadores proponentes; 

 Foram ainda definidos os apoios que serão solicitados a empresas como a Mind, a 
QuestData, a Handy, a Medidata e a Rentokill. 
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 Para auxiliar a arquivista de Portimão na organização do II Encontro, no que diz 
respeito a questões que não sejam tratados directamente pela autarquia de Portimão, 
foi definida uma comissão organizadora composta por Vanda Germano, João Sabóia, 
Nuno Marques, Sara Carvalho e Isabel Dias. 

 Foi também acordado que a Rede de Arquivos do Algarve será apresentada 
formalmente no dia do II Encontro de Arquivos do Algarve, juntamente com a sua 
página Web, tendo ficado a arquivista Sara Carvalho de apresentar na próxima 
reunião uma proposta inicial da configuração da referida página. 

 Houve ainda lugar a uma selecção dos vários logótipos apresentados pela designer 
Ana Viegas, tendo sido escolhidos 2 propostas para que a designer possa trabalhá-las 
melhor com base nas sugestões fornecidas pelos presentes. 

 Ficou decidido na próxima reunião ser escolhido o logótipo, entre as propostas a 
apresentar ainda pela arquivista Helena Vinagre e as apresentadas pela designer Ana 
Viegas. 


