
Passeios revelam histórias 
 
O Serviço Educativo do Arquivo Municipal de Setúbal promoveu, durante o 
mês de julho, atividades variadas a jovens inscritos na atividade “Arquivo 
em Movimento”, numa série de sessões que visam dar a conhecer melhor 
a história local 
 
As atividades que decorreram de um modo informal, com um carater lúdico-pedagógico 
que essencialmente visa melhor se potenciar a aprendizagem, contaram com dezasseis 
participantes, com idades entre os 7 e os 13 anos, numa série de passeios todos sob o 
lema “Conhecer Setúbal”.  
Entre as atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo foram feitas visitas à glorieta e 
à casa de Luísa Todi, ao Monumento à Resistência Antifascista e ao Forte de São Filipe, 
promovendo-se igualmente duas rotas temáticas, “À Descoberta dos Baluartes de 
Setúbal” e “Caça aos Tesouros Manuelinos em Setúbal – Caminhada pelo Foral”, bem 
como uma atividade de artes e ofícios e que desta vez dedicada à olaria. Também os 
jogos tradicionais estiveram em evidência numa divertida sessão que permitiu aos mais 
jovens aprender os jogos usuais do tempo dos seus pais e avós. 
Com o apoio do Serviço Educativo dos Museus Municipais foram realizadas mais visitas, 
desta vez ao Convento de Jesus e ao Museu do Trabalho Michel Giacometti, tendo-se 
igualmente realizado um peddy-paper, que, há semelhança de todas as atividades 
desenvolvidas, tiveram sempre por base e ancoragem os documentos patentes no 
Arquivo Municipal, salientando-se sempre a importância da preservação e conservação 
do património documental setubalense enquanto ferramenta essencial para melhor se 
compreender a memória coletiva, social e individual. 
Destas atividades que aliaram os projetos “Clube de Leitura de Verão” e o “Arquivo em 
Movimento”, integram a iniciativa Animação na Biblioteca e no Arquivo (ABA) de 2022, 
sendo isto conjuntamente desenvolvido pelo Departamento de Educação Arquivo e 
Bibliotecas, resultaram igualmente momentos de leitura e dramatizações dirigidas ao 
público jovem. 
 


