Arquivo (con) vida
Assinalar o Dia Internacional dos Arquivos junto dos mais jovens foi o
objetivo central da ação “Brincar e aprender com tradição”, promovida pelo
Serviço Educativo do Arquivo Municipal de Setúbal, que decorreu na manhã
do dia 9, nas suas instalações
A visita de duas turmas do 1.º ciclo do ensino básico, a EB 1/JI de São Gabriel e a EB 1/J1
do Montalvão, reuniu nas instalações municipais onde funciona o arquivo municipal
cerca de quatro dezenas de alunos, acompanhados pelos respetivos educadores bem
como a diretora do Departamento de Educação e Bibliotecas, Celeste Paulino, numa
ação que propõe, igualmente, desmistificar estes espaços como lugares escuros e sem
vida, já que acontece exatamente o contrário, nomeadamente através da preservação
e da divulgação da história local.
Nesta ação que deu a conhecer os vários espaços do Arquivo Municipal, bem como os
métodos de preservação documental de vários tipos de documentos tais como
processos de obras, livros ou fotografias, o responsável do Serviço Educativo, Nuno
Soares, salientou a importância de se sensibilizar os mais jovens para a história local,
constituindo-se isto como um legado para a atual e para a futuras gerações, que, deste
modo, “podem aceder a fontes de informação totalmente insubstituíveis e irrepetíveis”.
Após a apresentação da parte teórica e da mostra de vários tipos de documentação que
o Arquivo Municipal tem à sua guarda e como missão central de os preservar, seguiu-se
um momento lúdico, que, à semelhança do anteriormente tinha sido realizado durante
o evento “Há Festa no Parque”, que decorreu a 28 e 29 de maio no Jardim do Bonfim,
com atividades lúdico-pedagógicas. Os mais novos puderam assim, novamente,
experienciar a ancestralidade preservada em jogos como o salto ou a tração à corda, o
jogo da macaca, andas, malha corrida, argolas, jogos de pião ou de tabuleiro, entre
outros, e que marcam diferenças absolutas entre o que se fazia por divertimento nos
tempos dos avós ou pais destes jovens com aquilo que atualmente oferecem as novas
tecnologias de informação e comunicação.
Findas as atividades e como balanço, Joana Ascensão, da equipa do Serviço Educativo,
destacou o modo inovador como propõem as atividades aos mais jovens, contando-se
isto como uma mais-valia já que a parte lúdica “ajuda a cimentar o lado pedagógico e
educativo”, resultando isto em experiências, que, para alguns dos visitantes, podem até
ficar para a vida, em exercícios que retratam e eternizam a história local.

