NOTA DE IMPRENSA
Jornadas Ibero-Americanas de Arquivos Municipais 2016
“Reinventando os arquivos no século XXI”
“Reinventando os arquivos no século XXI” é o tema das Jornadas Ibero-Americanas de Arquivos Municipais, promovidas
pelo Arquivo Municipal de Lisboa, nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2016, na Fundação Calouste Gulbenkian. A iniciativa
integra as comemorações do Dia Internacional dos Arquivos, celebrado a 9 de Junho e tem por objetivo promover a
partilha de experiências entre as várias instituições congéneres e o mundo académico.
Os arquivos contemporâneos há muito que deixaram de ser espaços fechados, abrindo-se a toda a sociedade. A sua
função estratégica e transversal dentro das organizações, cria novos desafios que os profissionais e as instituições têm
de enfrentar, e sobre os quais importa refletir de forma global. Partindo destes pressupostos, e preparando um debate em
torno destas questões, as Jornadas Ibero-Americanas contam com a participação de 16 instituições representadas por
peritos portugueses, espanhóis e da América Latina com trabalho de relevo na área dos Arquivos.
Com entrada livre, estes três dias de jornadas são um convite aberto aos profissionais das ciências da informação e a
todos aqueles que se interessam pela temática e pelos novos desafios a enfrentar.
A iniciativa tem inscrição obrigatória até ao próximo dia 29 de maio, sujeita a confirmação e condicionada à lotação da
sala.
Da Comissão de Honra do evento fazem parte o presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste
Gulbenkian, Artur Santos Silva, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, o diretor-geral da
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre de Almeida Lacerda, e a vereadora da Cultura da
Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto.

PROGRAMA
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/Eventos/jornadas%20iberoamericanas/programa.pdf

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
http://www.cm-lisboa.pt/viver/cultura-e-lazer/jornadas-ibero-americanas-de-arquivos-municipais-2016

LOCAL:
Fundação Calouste Gulbenkian
Auditório 2
Edifício Sede
Av. de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa

HORÁRIO:
Dia 1 junho das14h00 - 17h30; dia 2 junho das 10h00 - 17h30 e dia 3 junho das 10h00 - 12h45

INSTITUIÇÕES REPRESENTADAS
Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro
Direção Metropolitana de Gestão Documental e Arquivos de Quito
Sistema Distrital de Arquivos - Direção de Arquivos de Bogotá
Sistema de Arquivos do Município de Barcelona
Arquivo Municipal de Arganda del Rey
Arquivo Municipal de Lisboa
Arquivo Municipal da Lourinhã
Arquivo Municipal de Penafiel
Arquivo Municipal do Porto
Arquivo Municipal de Sines
Arquivo Municipal de Valença
Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas – BAD
Associação Latino-Americana de Arquivos – ALA
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas – DGLAB
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

INFORMAÇÃO ÚTIL PARA OS MEDIA
Pode encontrar informação de base sobre os temas, o programa e os oradores e intervenientes no website do Arquivo
Municipal de Lisboa: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/conferencias-jornadas/jornadas/jornadas-iberoamericanas-de-arquivos-municipais/
O evento pode ser acompanhado na rede social (facebook) https://www.facebook.com/arquivo.mun.lisboa/
O local dispõe de uma sala de imprensa para os jornalistas acreditados e uma equipa de comunicação do Arquivo
Municipal de Lisboa que apoiará no que for necessário relativo a eventuais entrevistas que pretendam realizar com os
intervenientes nacionais e internacionais ou no fornecimento de informação complementar.
Comunicação do Arquivo Municipal de Lisboa
arquivomunicipal@cm-lisboa.pt
Tel. 213 807 155/7

