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Para o público escolar em par�cular o Serviço Educa�vo (SED) disponibiliza um 

programa adequado aos vários níveis de ensino e respe�vas faixas etárias. 

Para além das a�vidades propostas existe sempre a possibilidade de desenvol-

ver projetos e inicia�vas «à medida» das necessidades de cada grupo. 

O ARQUIVO HISTÓRICO tem como missão recolher, gerir e salvaguardar a do-

cumentação produzida pela Câmara Municipal no decorrer da sua a�vidade, 

assim como a valorização e divulgação de um património arquivís�co funda-

mental para a construção da memória, património e da história do concelho 

de Albufeira através de instrumentos de descrição de qualidade, de ações cul-

turais e do serviço educa�vo.  

Através do Serviço Educa�vo e mediante marcação prévia, o Arquivo Histórico 

disponibiliza, recons�tuições históricas, oficinas, workshops e ações de forma-

ção, oferecendo a oportunidade para um melhor conhecimento da história e 

das vivências da cidade de Albufeira.  

Estamos disponíveis para esclarecimentos, marcações e desafios, contacte-

nos! 

Arquivo Histórico de Albufeira 

Tel: 289 599 638 |  967 279 766 

Email: arquivo.historico@cm-albufeira.pt   

Todas as a�vidades têm de ser previamente marcadas, preferencialmente 

com 15 dias de antecedência e decorrem de segunda a sexta-feira. 

Marcação de transporte: ca�a.vicente@cm-albufeira.pt 



O Papel do Arquivista e o Arquivo em Papel  

O que faz um arquivista?  

Com esta a�vidade pretende-se dar a conhecer a profissão do  Arquivista e o 

trabalho que é desenvolvido num Arquivo. Abordam-se ainda as questões da 

preservação e organização dos documentos, a evolução da escrita e dos su-

portes documentais e os fatores de risco para os documentos. 

A�vidade Prá�ca: Visita à área técnica do Arquivo Histórico 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 



Oficina do Escrivão 

Durante a oficina do escrivão, os alunos terão a oportunidade de conhecer a 

evolução da escrita com recurso a documentos an�gos à guarda do Arquivo 

Histórico. Serão apresentados vários documentos da História de Albufeira, 

entre eles o Foral Manuelino.  

A�vidade Prá�ca: Os alunos irão manusear e u�lizar as canetas de aparo para 

transcrever um excerto da carta de Foral de 1504 outorgada à cidade de Albu-

feira por D. Manuel I. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 



Durante a oficina, os alunos terão não só a oportunidade de conhecer a evolu-

ção da bandeira de Albufeira ao longo dos tempos como     também aprender 

a iden�ficar vários elementos de heráldica que compõem a nossa bandeira. 

A�vidade Prá�ca: Os alunos irão elaborar duas bandeiras, a de 1675 e a atual. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

Oficina da Bandeira: História e Símbolos 



Esta a�vidade pretende assinalar os acontecimentos que marcaram a Implan-

tação da República em 5 de Outubro de 1910, u�lizando como recurso um 

vídeo elucida�vo que mostra os principais momentos da Revolução Republica-

na.  

A�vidade prá�ca: Os alunos irão realizar um jogo didá�co ao longo da apre-

sentação. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

Revolução Republicana 



Portugal atravessava um dos períodos mais negros da sua história, um país 

dividido por uma guerra civil, que opôs os irmãos D. Pedro e D. Miguel, ou seja 

liberais e absolu�stas. Remexido, nome por que ficou conhecido José  Joaquim 

de Sousa Reis foi um célebre guerrilheiro algarvio, um confesso simpa�zante 

da “causa miguelista” que ficou marcado na memória dos albufeirenses nos 

acontecimentos de 24, 25 e 26 de julho de 1833.  

A�vidade Prá�ca: Os alunos irão realizar um jogo didá�co ao longo da apre-

sentação. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00 - 13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

Remexido: Albufeira Vila Negra 



Explicação dos acontecimentos do dia 1 de Novembro de 1755 e da recons-

trução de Albufeira com recurso a documentos do arquivo, assim como a visu-

alização de um vídeo que recria a destruição  causada por este terramoto.  

 

A�vidade Prá�ca: Construção da Igreja Matriz em 3D 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00 - 13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

O terramoto de 1 de novembro de 1755 



Dar a conhecer para que serve e como se faz uma árvore genealógica, assim 

como apresentar o projeto Genealogia do Algarve, onde se encontram os re-

gistos dos que nasceram, casaram e morreram no concelho de Albufeira, entre 

1508 e 1908.  

 

A�vidade prá�ca: Os alunos terão que elaborar a sua árvore genealógica. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/Escolas 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

As raízes do meu passado 



O abandono de crianças é algo comum a todas as sociedades e em todos os  

períodos da história. As Rodas, ins�tuições que acolhiam as crianças, estavam 

por norma instaladas nas portas das igrejas e conventos, cilindros de madeira 

giratórios que serviam para que mães deixassem seus filhos em mãos  segu-

ras, sem serem iden�ficadas. Pretende-se com esta a�vidade dar a conhecer a 

situação das crianças que eram e são colocadas em Ins�tuições através dos 

documentos que se encontram à guarda do Arquivo Histórico. 

A�vidade Prá�ca: Os alunos irão escrever uma carta para as crianças de uma 

ins�tuição de modo a criar um intercâmbio de correspondência. 

Datas: Durante o ano le�vo 

Local: Arquivo Histórico/ Escolas 

Horário: 9:00-13:00 e 14:00-17:00 

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico/ Secundário 

Expostos: As crianças da Roda 



 

Arquivo Histórico de Albufeira 

Beco José Bernardino de Sousa, 2-A, R/c 

 

Arquivo Histórico - Extensão Cultural 

Rua João Bailote, n.º9 

 

http://arquivo.cm-albufeira.pt 

 

Horários: 9:00 - 17:00 

 

289 599 638 

 


