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Resumo
A criação de um Serviço Educativo do Arquivo Municipal de Oeiras, que designamos de Revelar
Oeiras, tem como premissa promover, junto da população, um sentido de pertença e identificação com
o território através da promoção do património arquivístico à guarda do Serviço de Arquivo Municipal
da Câmara Municipal de Oeiras.
Pretende-se a construção de uma ligação à memória de Oeiras, dirigindo as atividades do Revelar
Oeiras em particular às escolas, mas propondo-se também acentuar as ligações entre gerações
promovendo dessa forma a recolha, a avaliação, o tratamento e a posterior comunicação / divulgação
da documentação relativa à história de Oeiras.
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Conteúdo da apresentação
Esta apresentação procura demonstrar o percurso que conduziu à proposta de criação de um Serviço
Educativo no Arquivo Municipal de Oeiras que designamos de Revelar Oeiras para ao ano letivo
2019-2020.
Partindo da premissa inicial de promoção, junto da população, dum sentido de pertença e identificação
com o território através da promoção do património arquivístico à guarda do Serviço de Arquivo
Municipal, identificaram-se, numa primeira fase, os trabalhos que de forma mais ou menos casuística
tinham sido criados no âmbito do Serviço de Arquivo ao longo dos últimos anos.
Em simultâneo, em Março de 2019, foram feitos os primeiros contactos com a plataforma municipal
Oeiras Educa (oeiraseduca.pt). O Oeiras Educa é um Programa do Município de Oeiras, desenvolvido
no âmbito da Política Educativa Municipal 2017-2021 (Eixo 5 - Interligar as escolas, as famílias e a
comunidade). O Programa tem como objetivo ligar o ensino formal com a oferta educativa não-formal
existente no concelho de Oeiras, criando mecanismos facilitadores para o efeito: um Portal on-line e
um serviço de transportes dedicado.
O Programa tem como ambição ligar o Ensino ao Território, explorando o potencial que a
singularidade da oferta territorial em Oeiras oferece como complemento do trabalho que os docentes
desenvolvem diariamente nas suas salas de aula. Para isso, a Câmara Municipal de Oeiras desenvolveu
este Portal, como canal de comunicação direto entre os docentes de Oeiras e a Autarquia, através do
qual os mesmos podem pesquisar atividades e projetos, disponíveis, segundo o nível de ensino ou área
temática. Nesta perspetiva, o Portal Oeiras Educa pretende reunir num único diretório a oferta de
educação não-formal existente no Concelho de Oeiras.
Para garantir que o acesso às atividades disponibilizadas no Portal não seja impeditivo a nenhum aluno
da Rede Escolar Municipal, a Câmara Municipal de Oeiras adota ainda o compromisso de assumir os
custos inerentes à realização das atividades disponibilizadas no Portal, e aos transportes reservados
para o efeito.
Assim, e com base na articulação entretanto estabelecida com a plataforma Oeiras Educa, foi possível
estabelecer uma parceria que permitiu o estabelecimento de três atividades sob a égide do Revelar
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Oeiras:
Primeiro: a reativação da Exposição Memórias em Arquivo (memoriasemarquivo.cm-oeiras.pt/).
Ao longo dos tempos, o Serviço de Arquivo Municipal tem-se constituído como garante da memória
não só da autarquia enquanto entidade pública, mas também da história do Concelho enquanto espaço
geográfico. São gerações e gerações de indivíduos que encheram o Concelho de histórias e de
vivências que o Arquivo foi recebendo, recolhendo, guardando e tratando de forma a construir a
história de um espaço geográfico repleto de vida.
Desde a construção habitacional ou industrial até aos atuais e modernos parques industriais e
tecnológicos, passando pelo turismo de veraneio que ao longo de décadas encheu as nossas praias de
personagens representativas de uma época, ou pelos desenvolvimentos sociais e económicos de que
Oeiras foi sendo palco ao longo dos anos.
São essas histórias e estórias que, em 2014, ficaram cristalizadas na Exposição Memórias em Arquivo.
São narrativas feitas de fotografias, documentos históricos, material promocional e ofertas à
Presidência. Estruturada cronologicamente, a exposição de 36 painéis mostra a história do Município
através do património do Arquivo Municipal. Com início antes mesmo da fundação do Concelho, a
exposição passa pela sua criação em 1759, pelo século XIX e pelo século XX, dividido entre a 1.ª
República, o Estado Novo e a Democracia.
A exposição foi assim reativada para o início do ano letivo tendo sido montada no I Encontro de
Educação de Oeiras nos passados dias 4 e 5 de setembro de 2019 estando, neste momento, no Liceu de
Oeiras para visita da comunidade estudantil. Durante este ano letivo terá ainda um percurso itinerante
pelas escolas do município estando ainda em preparação um Guião da exposição a ser apresentado na
sua reinauguração formal à comunidade docente do município. A Exposição ficará posteriormente
disponível no Portal Oeiras Educa para requisição total ou parcial pelos professores em consonância
com o alinhamento curricular que façam em ambiente escolar.
Segundo: Atividade O Arquivo vai à Escola (oeiraseduca.pt/action/260).
Esta atividade encontra-se disponível no Portal Oeiras Educa e conta já com diversas sessões
realizadas e agendadas desde o início do ano letivo. De notar que, no final de setembro último, a
atividade tinha já programadas inúmeras sessões em diversas escolas do município alcançado, para já,
um universo muito próximo dos 500 alunos. Com esta atividade pretende dar-se a conhecer a alunos
do primeiro e segundo ciclos, o serviço de Arquivo Municipal como guarda da memória coletiva de
Oeiras e, assim, contribuir para a construção de uma ligação ao próprio território do município. Neste
propósito a atividade está dimensionada com a apresentação formal do Arquivo Municipal mas depois,
numa procura de interação com os alunos, leva-os a participar na descoberta do concelho de Oeiras
como unidade territorial e administrativa reconhecendo para tal os documentos principais e mais
relevantes na constituição do município, as suas figuras históricas emblemáticas mas também os
símbolos municipais como identificação do território de Oeiras e a sua ligação ao património à guarda
do Arquivo Municipal.
Terceiro: Atividade A Memória Fotográfica vai à Escola (oeiraseduca.pt/action/261).
Na mesma linha de O Arquivo vai à Escola, esta atividade encontra-se já disponível no Portal Oeiras
Educa e destina-se igualmente a alunos do primeiro e segundo ciclos de escolaridade. A apresentação
da atividade procura dar a conhecer algumas das principais funções do Serviço de Arquivo que se
concretizam na valorização da preservação e divulgação da memória coletiva, através da sua história
fotográfica. Para isso, e para além duma breve exposição sobre o Serviço de Arquivo Municipal, a
apresentação incide na interação com os alunos e sobre a própria história e criação fotográfica. Através
de exemplos fotográficos de várias épocas oriundos do espólio do Núcleo Fotográfico do Serviço de
Arquivo, procura-se identificar os principais símbolos municipais permitindo assim o reconhecimento
territorial da área geográfica do concelho.
Como perspetiva de futuro, tendo em conta o início do Revelar Oeiras e, desde logo, a incorporação
de algumas sugestões da comunidade docente do município, o passo seguinte parece ser o cada vez
maior alinhamento das atividades propostas aos currículos escolares. A legislação atual (Decreto-Lei
n.º 55/2018) estabelece os currículos do ensino básico e secundário que visam garantir que todos os
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alunos adquiram conhecimentos e desenvolvam as capacidades e atitudes que contribuam para
alcançar as competências previstas nos “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”. Neste
contexto é pois reforçada a possibilidade de cada escola gerir até 25% dos currículos a nível local
adequando-os aos contextos específicos e às necessidades dos seus alunos em função da sua estratégia
educativa para a cidadania definindo ainda os domínios, temas e aprendizagens a desenvolver em cada
ciclo de aprendizagem.
Simultaneamente, e observando o nível acentuado do envelhecimento populacional e, mais
concretamente do município de Oeiras em que mais de 23% da população atual tem mais de 65 anos,
temos igualmente que ter em conta as políticas de envelhecimento ativo procurando dinamizar
atividades que possam estimular o envolvimento destas faixas etárias com projetos e ideias que
reforcem a sua identidade com o território e a partilha do seu “saber fazer”.
A concluir podemos referir que a implementação programática do Revelar Oeiras partiu da ideia base
de salvaguarda da documentação ao nível da memória do município bem como da sua valorização e
comunicação à comunidade criando uma rede de disponibilização do património arquivístico (via
Oeiras Educa) através de experiências de aprendizagem à comunidade educativa e enriquecimento
escolar dos alunos. O Revelar Oeiras, que está a dar os seus primeiros passos, procura assim
contribuir, através da sistematização das suas atividades, para a promoção da identidade do município
numa primeira fase junto da população escolar, mas visando no médio/longo prazo para uma relação
coordenada com outras instituições públicas e privadas para que, progressivamente se venha a obter
uma cobertura de atuação a todo o território do concelho e a outras faixas etárias.
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