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Resumo:
As instituições culturais têm, cada vez mais, como vocação primeira, a comunicação. A missão
educativa assume tais proporções na sociedade actual que contribui, por si só, para a legitimidade da
sua existência.
O Arquivo Municipal, para além de ser uma instituição que recebe, organiza, preserva e
disponibiliza informação sobre a cidade, propõe-se comunicar e expôr para fins de estudo, educação e
deleite. Assim, é urgente repensar os objectivos, os conteúdos a transmitir, a metodologia de acção discursos, materiais e tecnologias - e diversificar as actividades, indo ao encontro dos diferentes
públicos, depois de mais de uma década de iniciativas no âmbito da extensão cultural.
Consciente desta realidade, a Divisão do Arquivo Histórico promoveu a criação de um Serviço
Educativo com o objectivo de criar um sector de animação cultural e pedagógica que dinamizasse a
própria instituição, promovesse uma nova vivência do espaço - de acesso limitado há vários anos
devido a estudos arqueológicos e obras - , contribuindo para a formação cultural e histórica da
comunidade na qual está inserido, procurando gerar uma nova atitude face ao património documental.
O serviço educativo não quer ser apenas um prolongamento da escola e dos seus conteúdos
programáticos, mas tentar sempre diversificar as actividades de acordo com a especificidade do(s)
público(s) a atingir. Ensinar a olhar, sensibilizar para as diferentes expressões artísticas e estimular a
criatividade e a capacidade de comunicação através do contacto “directo” com as fontes documentais
são os principais vectores do nosso projecto. Com a apresentação deste poster gostaríamos de dar a
conhecer as acções desenvolvidas e a desenvolver dentro deste espírito e na continuidade das
iniciativas já promovidas pela instituição.

