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Saber + Sobre Alberto Sampaio 

 

1 Teatro de Marionetas | Histórias do Tio Alberto 

Sinopse | Teatro de marionetas que narra a vida de Alberto Sampaio, desde criança à idade 
adulta. 
Objetivos: Dar a conhecer a vida de Alberto Sampaio, patrono do Arquivo Municipal; Dar a 
conhecer a importância desta personagem para o concelho. 
Público-alvo: | 1.º,2 e 3º ciclo do Ensino básico; Público sénior. 
Calendarização: Sexta – feiras às 10.30 horas - Conforme disponibilidade de agenda.  
Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio. 

2 Narração de uma história | História de Alberto 

Sinopse | Faz-se a narração do livro infantil História de Alberto de autoria de Emília Nóvoa 
Faria (editora Campo das Letras, 2007). Excertos: «A minha biblioteca em Boamense era o 
meu cantinho predileto. Ali recebia os meus melhores amigos. Além do Antero, por lá 
passaram o Luís de Magalhães, um político muito conhecido, o Jaime de Magalhães Lima, 
escritor e mestre nas coisas agrícolas, o Oliveira Martins, historiador e político, e muitos 
outros que, de quando em quando, me visitavam. Também era aí, no meio dos velhos livros 
de folhas amarelecidas, que passava horas a fio a ler e a investigar. Interessei-me, por 
exemplo, pelos romanos quando estiveram na Península Ibérica. - Não conheço ninguém 
tão coca-bichinhos como tu - disse-me o Antero quando lhe falei da minha ideia de escrever 
sobre as vilas dos romanos no Norte de Portugal.» Seguidamente conversa-se com o público 
sobre a vida e obra de Alberto Sampaio e os participantes fazem um retrato. 
Objetivos | Dar a conhecer a vida de Alberto Sampaio; Dar a conhecer a importância de 
Alberto Sampaio para o concelho. 
Duração | 30´ 
Público-alvo | 1.º ciclo do Ensino básico; Público NEE; Famílias. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  

3 Dia Comemorativo| Dia do Patrono do Arquivo Municipal Alberto Sampaio 

Sinopse | Atividades programadas anualmente para 15 de novembro, dia do nascimento de 
Alberto Sampaio, patrono do Arquivo Municipal, destinado a públicos diversos. 
Objetivos | Comemorar o dia de nascimento de Alberto Sampaio a 15 de novembro; dar a 
conhecer à comunidade a história de vida e obra do patrono do arquivo municipal. 
Público-alvo |Todos os graus de ensino; Público NEE; Público em geral; Público sénior. 
Calendarização |15 de novembro. Diurno e Pós-laboral. 
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Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do concelho.  

4 Oficina | Conhecer Alberto Sampaio 

Sinopse | Apresenta-se a vida e obra de Alberto Sampaio, nascido em Guimarães a 15 de 
novembro de 1841, como um nome de referência da história e cultura portuguesa em geral, 
e da história e cultura minhota em particular.  
Objetivo | Conhecer a vida e obra de Alberto Sampaio. 
Público-alvo |Ensino secundário; Público em geral; Público sénior. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do concelho.  
 

5 Documentário | Alberto Sampaio, o Homem e a Obra 

Sinopse| Projeção do documentário Vida e obra do historiador Alberto Sampaio, do 
programa "Ler Mais Ler Melhor", RTP (2011), 12´. Seguida de uma conversa com os 
participantes, sobre a importância de Alberto Sampaio para a história concelhia e nacional. 
Objetivo | Conhecer a vida e obra de Alberto Sampaio.  
Público-alvo | Ensino Superior; Público sénior; Público em geral. 
Calendarização |2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do concelho.  
 

6 Oficina | Conhecer Alberto Sampaio em fotografias 

Sinopse| Apresenta-se a vida de Alberto Sampaio, através de uma projeção multimédia, a 
partir do livro A Paixão das origens: fotobiografia de Alberto Sampaio, de autoria de Emília 
Sampaio da Nóvoa e António Martins (A Oficina, Guimarães 2012 Capital Europeia da 
Cultura). Segue-se uma oficina com jogos a partir de reproduções de fotografias de Alberto 
Sampaio. 
Objetivo | Conhecer a vida de Alberto Sampaio através de fotografias de uma forma 
lúdica. 
Público-alvo | 1º ciclo Ensino básico; Público NEE. 
Duração | 45´. 
Calendarização |2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do Concelho.  
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Saber + Sobre o Arquivo Municipal Alberto Sampaio 

1 Visita | Orientada ao Arquivo Municipal  

Sinopse | Visita orientada ao Arquivo Municipal. Visitas adaptadas aos vários níveis de 
ensino e tipos de público. 
Objetivo | Dar a conhecer como funciona o arquivo administrativo e histórico do Município 
de V. N. Famalicão. 
Público-alvo | 1º, 2º, 3º ciclo Ensino Básico, Secundário, Profissional; Público NEE; Público 
sénior; Público em geral. 
Duração | 45´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do Concelho.  
 

2 Palestra | Conhecer o Arquivo Municipal Alberto Sampaio 

Sinopse | Relata-se a história da criação do Arquivo Municipal. Apresentam-se os serviços 
do arquivo disponíveis aos munícipes e aos cidadãos em geral. Descrevem-se brevemente 
os fundos: Fundo da Câmara Municipal: 1685-atualidade; Fundo Câmara do Couto de 
Landim: 1790-; Fundo Colegiada de S. Tiago de Antas: 1295-; Administração do Concelho 
de Vila Nova de Famalicão: 1851-1935; Arquivo pessoal Joaquim José Sousa Fernandes: 
1849-1928; Arquivo pessoal Daniel Rodrigues: 1877-1951; Sistema de Informação da 
Família de Alberto Sampaio: 1841-1941; Arquivo pessoal José de Azevedo Menezes: 1849-
1938; Coleção Sousa Cristino: 1890?-19--; Coleção Humberto Fonseca: 1897-?; Coleção de 
fotografia: 1943 a 1970; Sistema de Informação Arquivo da Casa de Pindela: 1500 à 
atualidade; Arquivo Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 
Famalicão: 1890-2004; Arquivo Rotary Club de Vila Nova de Famalicão: 1970-2016; Projeto 
do Novo Edifício dos Paços do Concelho, Tribunal, etc. da CMVNF / Januário Godinho: 1952-
1962. Esta palestra poderá ser seguida de uma visita aos espaços do arquivo municipal. 
Objetivos | Dar a conhecer a história do arquivo municipal; Dar a conhecer os serviços, 
fundos e coleções que o arquivo municipal possui. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino Profissional; Público em geral; Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  

3 Conversa | O Arquivo Casa de Pindela 

Sinopse | Apresenta-se o Arquivo da Casa de Pindela, o contexto geográfico e histórico e 
carateriza-se o seu arquivo. Visitam-se os conceitos de Arquivos de Família e o Modelo 
Sistémico de Informação. Expõe-se o procedimento adotado, no Arquivo Municipal, 



 

7 
 

perante o conjunto documental Arquivo Casa de Pindela, desde a construção do quadro 
orgânico-funcional e a adaptação ao modelo sistémico. A construção de um Sistema de 
Informação Arquivo Casa de Pindela exigiu uma confluência de saberes arquivísticos e 
historiográficos que permitem compreender não só a história da família, como a história 
local de Vila Nova de Famalicão e a história nacional. 
Objetivos | Dar a conhecer o Arquivo da Casa de Pindela; Reconhecer o valor deste 
arquivo a nível regional e nacional. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino profissional; Ensino Superior; Público em geral; 
Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. Escolas do concelho.  

4 Conversa | O Arquivo pessoal de Alberto Sampaio 

Sinopse | Apresenta-se o Arquivo pessoal de Alberto Sampaio. Apresenta-se o contexto da 
criação deste arquivo que surgiu a partir de um conjunto de arquivos da Casa de Boamense, 
propriedade da Família Sampaio da Nóvoa. Alberto Sampaio (1841-1908) é uma das 
personalidades fundadoras da moderna historiografia portuguesa, cuja obra, remontando 
às origens da nossa nacionalidade, ajudou a revolucionar a perspetiva mítica dos seus 
fundamentos. Atualmente, o Arquivo Municipal Alberto Sampaio, de Vila Nova de 
Famalicão, é detentor deste arquivo pessoal de Alberto Sampaio, disponibilizando online a 
documentação pessoal e sua descrição. Faz-se uma apresentação dos documentos deste 
arquivo. 
Objetivo | Dar a conhecer o arquivo pessoal de Alberto Sampaio. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino Profissional; Público sénior; Público em geral. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  

5 Conversa | O Arquivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Famalicão 

Sinopse | Apresenta-se o arquivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Famalicão que reflete a história desta associação, desde a sua fundação em 
1890 até à atualidade. 
Objetivo | Dar a conhecer o arquivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova de Famalicão que se encontra depositado no arquivo municipal. 
Público-alvo | Ensino Secundário; Ensino profissional; Ensino Superior; Público sénior; 
Público em geral. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
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6 Conversa | O Arquivo de José de Azevedo e Menezes 

Sinopse | Apresenta-se o arquivo de José de Azevedo e Menezes, que entrou no Arquivo 
Municipal Alberto Sampaio em 2015, data em que foi assinado o contrato de doação. 
Famalicense ilustre, José de Azevedo e Menezes (1849-1938), como ficou conhecido, mas 
de seu nome completo José de Azevedo e Menezes Cardoso Barreto, foi um erudito que 
colaborou em variadíssimos jornais: Novidades, O Primeiro de Janeiro, Nova Alvorada, 
Correio do Minho, Progresso Católico e A Palavra, do Porto, de que foi um dos fundadores. 
Publicou Ninharias (1911) e projetou reunir em 6 vols. a vasta colaboração dispersa, que 
julgamos não ter vingado. Exerceu cargos importantes na sua terra natal, a que foi 
extremamente devotado: 2.° provedor do Hospital de S. João de Deus (1880-1881), 
presidente da Câmara Municipal (1896-1898), presidente e fundador da Conferência de S. 
Vicente de Paulo, tendo sido um dos inspiradores da reconstrução da casa de São Miguel 
de Seide, destruída pelo incêndio de 1915, e que é hoje a Casa-Museu de Camilo. Foi o 
principal responsável (se não exclusivo) da elaboração do Camilo Homenageado, redigindo 
os resumos das cartas (ainda) existentes em Seide. 
Objetivo | Dar a conhecer o arquivo pessoal de José de Azevedo e Menezes. 
Público-alvo | Ensino Secundário; Ensino profissional; Público sénior; Público em geral. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

7 Conversa | O Projeto do Edifício da Câmara Municipal do Arquiteto Januário 
Godinho 

Sinopse | Apresenta-se o arquiteto Januário Godinho (1910-1990) e faz-se uma rápida visita 
ao seu  percurso profissional. Expõe-se o projeto para o novo edifício da Câmara Municipal 
de V.N. de Famalicão (1952-1961). 
Objetivo | Dar a conhecer o Projeto do edifício da Câmara Municipal de V.N. de Famalicão 
do arquiteto Januário Godinho. 
Público-alvo | Ensino Secundário; Ensino profissional; Ensino superior-Arquitetura; Público 
sénior; Público em geral. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

8 Conversa | Os Arquivos pessoais e de família: um olhar sobre os fundos do 
Arquivo Municipal de V.N. Famalicão 

Sinopse |Apresentam-se os arquivos pessoais e de família custodiados pelo AMAS: Arquivo 
pessoal de Sousa Fernandes, Arquivo de Família da Casa de Pindela, Arquivo pessoal de 
Alberto Sampaio e Arquivo pessoal de José de Azevedo e Meneses. Eles são uma fonte de 
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informação sobre acontecimentos relevantes para a constituição dARQUIVO MUNICIPAL 

ALBERTO SAMPAIOa memória individual e coletiva, sendo fatores identitários de pessoas, 
mas também de famílias, de histórias e de regiões, nomeadamente de V.N. de Famalicão. 
Objetivo | Dar a conhecer os arquivos pessoais e de família existentes no Arquivo Municipal 
Alberto Sampaio. 
Público-alvo | Ensino Secundário; Ensino profissional; Ensino superior-História, Património; 
Público sénior; Público em geral. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.   

https://servicoeducativoarquivofamalicao.wordpress.com/about/
https://servicoeducativoarquivofamalicao.wordpress.com/about/
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Saber + Sobre o Concelho de V.N. Famalicão 

1 Oficina | Vamos brincar aos arquivistas? 

Sinopse | 1ª parte: Apresentação multimédia sobre os jornais famalicenses do século XIX e 
XX e o que relatavam de interesse para a história local que ficou preservada em documentos 
no arquivo municipal. Apresenta-se a imprensa, desde 1864, com o Defensor da Cruz, Jornal 
de Famalicão (1883), O Periodico, A Egualdade, O Villanovense, Gazeta do Minho, A Gazeta 
de Famalicão, O Famalicense, O Porvir (1895), Estrela do Minho (1895), O Regenerador 
(1899), A Paz (1910), Tribuna (1912), A Gazeta de Famalicão (1914), O Minhoto (1925), 
Estrela da Manhã (1960), Notícias de Famalicão (1935), até à atualidade com os periódicos 
Cidade Hoje, Jornal de Famalicão, Opinião Pública, O Povo Famalicense, Viver a Nossa Terra. 
Conversa-se com os participantes sobre o papel da Tipografia Minerva. 2ª parte: 
Envolvimento dos participantes na reflexão e observação dos jornais atuais, de uma forma 
lúdica, sobre o que são factos importantes para a história local e de que forma o arquivo 
municipal os preserva e guarda. 
Objetivos: Dar a conhecer a imprensa famalicense do séc. XIX e XX; Entender a importância 
do arquivo municipal na preservação e custódia de documentos sobre a história local. 
Público-alvo: 1.º ciclo do ensino básico – 3º e 4º ano 
Calendarização: segundas e quartas  
Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio  
 

2 Oficina | Famalicão antes e depois 

Sinopse | 1ª parte: Apresentação multimédia e explicação histórica, com fotografias antigas 
de ruas, praças, edifícios de V.N. Famalicão, que pertencem às coleções do arquivo 
municipal. 2º parte: Jogo em que os participantes tentam perceber como era e como é, na 
atualidade, V.N. Famalicão, apontando as diferenças do antes para o depois. 
Objetivos: Dar a conhecer como era V.N. Famalicão há 100 anos e na atualidade, 
comparando as diferenças a vários níveis, meios de transporte, urbanísticos, etc. 
Público-alvo: 1.º ciclo do ensino básico – 3º e 4º ano 
Calendarização: segundas e quartas feiras. 
Local de realização: Arquivo Municipal Alberto Sampaio  
 

3 Oficina | Vamos conhecer os carros dos bombeiros de Famalicão? 

Sinopse | A partir do Arquivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Famalicão, depositado no AMAS, dá-se a conhecer os carros dos bombeiros ao 
longo de mais de 100 anos, através de uma projeção multimédia. Segue-se uma oficina de 
trabalho manual sobre o tema. 
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Objetivo | Conhecer os carros dos bombeiros de Famalicão ao longo dos anos. 
Público-alvo | 1º, 2º ciclo Ensino básico; Público NEE. 
Duração | 45´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

4 Conversa | Conhecer o 2º Visconde de Pindela 

Sinopse | Apresenta-se a carreira política e diplomática de uma das personalidades que 
integram a 14ª Geração da Casa de Pindela, Vicente Pinheiro Lobo Machado de Melo e 
Almada, 2º Visconde de Pindela (1853-1922). Releva-se a pertinência do seu arquivo 
pessoal na edificação da narrativa da história portuguesa, revisitando os documentos que 
produziu enquanto governador da província de São Tomé e Príncipe (1880-1881), como 
deputado do Partido Progressista 1884 e como Ministro plenipotenciário de Portugal em 
Haia (1886) e em Berlim (1894-1910). Esta conversa pode ser realizada com uma visita à 
exposição Conhecer o 2ºVisconde de Pindela nas linhas do tempo do Arquivo da Casa de 
Pindela. 

Objetivo | Dar a conhecer a vida e obra de Vicente Pinheiro Lobo Machado de Melo e 
Almada, 2º Visconde de Pindela (1853-1922). 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino Profissional; Público em geral; Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

5 Conversa | Os Panfletos de Carvalho Travassos 

Sinopse | Esta conversa apresenta os panfletos de José de Araújo Carvalho, conhecido por 
Carvalho de Travassos - preservados no repositório digital no Arquivo Municipal Alberto 
Sampaio e da Biblioteca Municipal do Município de V. N. de Famalicão. Este famalicense 
(1866-1945) teve uma peculiar intervenção cidadã na sua região. Afirma-se a importância 
do património documental preservado nos repositórios públicos, especialmente deste caso, 
suporte da memória, das ações e decisões de um homem determinante para a história da 
cidadania no concelho de V.N. de Famalicão. 
Objetivos | Dar a conhecer a personalidade famalicense José de Araújo Carvalho; Dar a 
conhecer os panfletos que produziu; conhecer uma ação de cidadania da história do 
concelho de V.N. de Famalicão, no início do Século XX. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino profissional; Público em geral; Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
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6 Documentário e Conversa | Famalicão, de Manoel Oliveira, 1941 

Sinopse | Visualiza-se o documentário e posteriormente explora-se os temas: origens 
lendárias de Famalicão, centro de comunicação rodoviária e ferroviária entre várias 
localidades do Norte. As alegres e pitorescas ruas. Acontecimentos registados nos jornais 
da terra. Edifícios - Hospital da Misericórdia, Câmara Municipal, Monumento a Camilo 
Castelo Branco, em S. Miguel de Seide. Trabalho nos campos. Igrejas. Os arredores 
românticos. Indústrias de fiação e tecidos, de botões e de relógios (única na Península). 
Aspetos típicos: vindimas, malhadas, feiras. Relaciona-se o documentário com os 
documentos do arquivo municipal sobre os mesmos assuntos. 
Objetivo | Dar a conhecer V.N. Famalicão nos anos 40 do século XX, através do 
documentário e dos documentos depositados no arquivo municipal. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino profissional; Público em geral; Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

7 Documentário e Conversa | Famalicão, de Ricardo Malheiro, 1955 

Sinopse | Visualiza-se o documentário e posteriormente conversa-se sobre os aspetos de 
V.N. Famalicão retratados no documentário e sobre os documentos do arquivo municipal 
sobre os mesmos assuntos. O documentário foi realizado por Ricardo Malheiro, com 
assistência técnica de Francisco Rebelo Mesquita, texto de José Casimiro da Silva, música 
de Jaime Mendes e locução de Fernando Pessoa. 
Objetivo | Dar a conhecer V.N. Famalicão nos anos 50 do século XX, através do 
documentário e dos documentos depositados no arquivo municipal. 
Público-alvo | Ensino secundário; Ensino profissional; Público em geral; Público sénior. 
Duração | 60´. 
Calendarização | 2ª a 5ªfeira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
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Saber + Sobre os Arquivos 
 

1 Oficina | Os Arquivos são a Casa da História 

Sinopse | Esta atividade pretende responder às questões: o que é um arquivo? Que tipo de 
documentos o arquivo guarda? 
Objetivos | Dar a conhecer o que é um arquivo; reconhecer a importância das fontes 
documentais na construção do passado de cada criança. 
Público-alvo | 1º Ciclo – 1º,2º, 3º e 4º ano. 
Duração | 45´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
_______________________________________________________________________ 

Sinopse| Esta atividade pretende responder às questões: o que é um arquivo? Que tipo de 
documento o arquivo guarda? 
Objetivos | Dar a conhecer o que é um arquivo; desenvolver o conceito de fontes históricas 
que se preservam no arquivo. 
Público-alvo | 2º Ciclo – 5º ao 7º ano 
Duração | 45´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
_______________________________________________________________________ 
Sinopse | Esta oficina aborda o tema da importância dos documentos de arquivo para o 
estudo da História, através da preservação dos documentos e da sua divulgação. Os 
arquivos possuem documentos, nos seus fundos e coleções, que valorizam a história 
local/regional e nacional. Esta oficina através de exemplos concretos, a partir dos fundos e 
coleções do Arquivo Municipal Alberto Sampaio, relaciona os documentos arquivísticos 
com a história local/regional e nacional. 
Objetivo | Revelar a importância da organização dos documentos e a sua preservação nos 
arquivos físicos e digitais e as boas práticas para o bom funcionamento da gestão da 
informação numa instituição, e para o estudo da História, através da preservação dos 
documentos. 
Público-alvo | 10º ao 12º ano (História A - Curso de Línguas e Humanidades - ensino 
secundário); Cursos técnico-profissionais. 
Duração: 1h00 (a combinar, pode ser a duração da aula).  
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
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2 Oficina | Álbum de Família 

Sinopse | A oficina oferece a possibilidade dos mais novos adquirirem alguns 
conhecimentos e conceitos sobre genealogia e história da família, recorrendo-se a 
exemplos de figuras famalicenses conhecidas como Alberto Sampaio, permitindo, também, 
que construam as suas próprias árvores genealógicas e deem início à feitura da árvore da 
sua família. Pretende-se dar a conhecer as fontes documentais na construção do 
conhecimento do passado pessoal e familiar. 
Objetivos | Dar a conhecer fontes documentais na construção do conhecimento do 
passado pessoal e familiar; Fazer uma árvore genealógica com duas gerações. 
Público-alvo | 1º Ciclo – 2º, 3º e 4º ano ensino básico; Público NEE. 
Duração | 45´. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

3 Oficina | Genealogista por um dia 

Sinopse | Nesta atividade dá-se a conhecer a profissão/atividade de genealogista e a sua 
ligação com os documentos dos arquivos. Mostra-se a importância dos arquivos paroquiais 
para a construção de uma árvore genealógica. Trabalha-se com os participantes os 
conceitos de fontes históricas e documentos primários, com exemplos práticos para 
construção de uma árvore genealógica. 
Objetivos | Saber o que é e para que serve a Genealogia; Identificar as árvores genealógicas 
como elemento do estudo da história; Saber fazer uma árvore genealógica. 
Público-alvo | Ensino Secundário; Ensino Profissional. 
Duração | 1h30 (adaptável). 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

4 Oficina| O que é a Gerir Informação? 

Sinopse | Esta oficina divide-se em duas partes. Na parte teórica, apresentam-se e 
explicam-se os conceitos de Informação, Gestão de Informação, Sistemas de Informação e 
Arquivos. Na 2ª parte, propõe-se aos alunos um trabalho em conjunto para aplicação destes 
conceitos à organização – Escola – a que pertencem. Respondem-se a questões: quem 
produz informação na escola, clientes internos e externos; que tipo de informação 
produzem, circuito da informação e por fim desenha-se um Sistema de Informação e revela-
se a importância do Arquivo. No final, apresentam o Sistema de Informação da Escola, 
conclui-se sobre a importância da gestão da informação nas instituições, organizações 
públicas e/ou privadas e nas empresas e o papel do arquivo. 
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Objetivos | Entender a importância da Gestão da Informação nas organizações em geral; 
Saber como funciona a Gestão da Informação na Escola; Saber como é um Sistema de 
Informação numa Escola; Compreender qual o papel do Arquivo no Sistema de Informação. 
Público-alvo: Ensino secundário; Ensino Profissional. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. 
Duração | 1h30. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

5 Conversa | A Gestão da Informação na Administração Local 

Sinopse | Esta conversa pretende explicar como se gere a informação numa organização, 
nomeadamente na administração local. Para que a gestão de informação seja eficaz é 
necessário que se estabeleçam um conjunto de políticas coerentes que possibilitem o 
fornecimento de informação relevante, com qualidade suficiente, precisa, transmitida para 
o local certo, no tempo correto e facilidades de acesso por parte dos utilizadores 
autorizados. Reflete-se sobre o ciclo de vida da informação, o papel dos gestores da 
informação e o lugar do arquivo nesta gestão. Faz-se uma introdução ao que é o processo 
de negócio, mapa informacional, sistema de organização, acesso à informação e à 
governança da arquitetura da informação. 
Objetivos | Reconhecer a importância da Gestão da Informação na Administração Local; 
Saber o que é um Sistema de Informação; Saber o que é o e-gov. 
Público-alvo | Público em geral; Colaboradores do Município. 
Modalidade | Presencial ou online. 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Duração | 45´. 
Local | Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

6 Curso | Introdução à Arquivística 

Sinopse | Este curso é uma introdução ao mundo da Arquivística e ao tratamento técnico 
efetuado nos arquivos. Apresentam-se noções básicas sobre organização da 
documentação; gestão de documentos; arquivos em organizações e serviços; o que são 
documentos; unidades arquivísticas; documentos de arquivo; o valor da documentação; as 
fases da documentação; arquivos correntes, intermédios e históricos; arquivos 
administrativos e boas práticas; arquivos intermédios, seleção e eliminação de 
documentos; arquivos históricos e missão; organização dos documentos, ordenar e 
classificar; tipos de classificação; planos de classificação; ambiente digital dos arquivos; 
orientações práticas para construção de planos de classificação e descrição e classificação 
de documentos. 
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Objetivos | Reconhecer a informação arquivística como um recurso de valor estratégico que 
deve ser gerido de modo a responder com eficácia às necessidades expressas e sentidas 
das organizações; Conhecer os conceitos e os princípios fundamentais da Arquivística, 
identificando as diferentes unidades arquivísticas, mas também as funções e o valor da 
informação arquivística. 
Público-alvo | Público em geral; Ensino secundário; Ensino profissional; Ensino superior. 
Modalidade | Presencial ou online. 
Duração | 3h00 (repartidas por 2 dias, adaptável). 
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00; Pós-laboral. 
Local: Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  
 

7 Oficina | Como proteger e/ou doar o arquivo de uma associação, família ou 
pessoal? 

Sinopse | Esta oficina responde a questões práticas de como proteger e/ou doar um arquivo 
pessoal ou de família. Os arquivos de família e os arquivos pessoais são considerados 
património cultural e possuem um valor histórico e documental que extravasa o interesse 
pela memória familiar. São testemunhos importantes para a história do concelho onde se 
inserem, para a história de várias instituições concelhias ou mesmo nacionais, para a 
história económica, politica, social, religiosa, etc. 
Objetivos | Conhecer o que se pode realizar para que o arquivo pessoal e familiar, na posse 
de particulares, seja identificado, reconhecido, conservado, valorizado e divulgado; 
conhecer os organismos do Estado que podem colaborar na proteção do arquivo pessoal e 
familiar na posse de particulares. 
Público-alvo | Público em geral; Ensino secundário; Ensino profissional; Público sénior. 
Modalidade | Presencial ou online. 
Duração | 1h00  
Calendarização | 2ª a 5ª feira das 9h00 às 17h00. Pós-laboral. 
Local: Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  

8 Oficina | Como se organiza um arquivo em casa?  

Sinopse | Esta oficina pretende responder às questões e problemas que surgem quando, 
em nossas casas, acumulamos papéis e fotografias, quando recebemos caixas e pastas com 
documentação da família, etc. e não sabemos organizar toda esta documentação. 
Apresentam-se conselhos práticos fundados na técnica arquivística para resolver 
corretamente a situação de organizar um arquivo em casa. 
Objetivo | Conhecer as técnicas arquivísticas para organizar um arquivo em casa. 
Público-alvo | Público em geral (Juntas de Freguesia; Instituições; Associações, etc.); Ensino 
secundário; Ensino profissional; Público sénior. 
Modalidade | Presencial ou online. 
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Duração | 1h00  
Calendarização | 2ª feira a 5ª feira das 9h00 às 17h00. Pós-laboral. 
Local: Arquivo Municipal Alberto Sampaio; Escolas do concelho.  

9 Dia Comemorativo 9 junho | Dia Internacional dos Arquivos 

Sinopse | Atividades programadas anualmente para 9 de junho, Dia Internacional dos 
Arquivos, a decorrer no Arquivo Municipal, destinadas a públicos diversos.  Dia 
Internacional dos Arquivos é uma proposta do Conselho Internacional de Arquivos (ICA), 
que pode ser comemorado durante toda a semana. 
Objetivos | Comemorar o Dia Internacional dos Arquivos; Dar a conhecer o Arquivo 
Municipal Alberto Sampaio. 
Público-alvo | Todos os níveis de ensino; Público em geral. 
Calendarização |9 junho. 
Local de realização | Arquivo Municipal Alberto Sampaio. 
 
 

 
 


