
Organização Parceiros 



“Quando a mãe era pequena não havia telemóveis. Havia um telefone 
fixo na entrada da casa que servia para toda a família.” 
    
   Quando a mãe era pequena de Joana Cabral 
 



  
  
 
 
 Dar voz e valorizar as histórias de vida da população senior, 

através do registo e divulgação das mesmas, em 10 áreas 
previamente selecionadas, numa lógica de comparação com os 
dias de hoje e promovê-las junto das crianças e jovens do 
concelho. 

 



 
 Preservar o património imaterial de Vizela; 

 Promover o conhecimento do passado da cidade;  
Contribuir para a aprendizagem ao longo da vida e envelhecimento 

ativo;   
 

Fortalecer a imagem da biblioteca como casa de cultura. 
Promover a comunicação entre gerações; 

Promover a participação das famílias na escola; 
 

 



  
 
 
 

 2 âmbitos de execução 
- 35 turmas do 1º ao 8º ano dos Agrupamentos de Escolas de 

Infias e Vizela – cerca de 1155 alunos 
- Turma de alfabetização do Rotary Clube Vizela – 11 alunos dos 

60 aos 82 anos 

 



 
 
 

 Público escolar e famílias 
• Administração de questionários  

• visitas de familiares à biblioteca 
• exposições de tecnologia e brinquedos 
• gravação de vídeos 
• pesquisas 
• produção de textos 
• … 

 





 
 
 

 Turma de alfabetização 
• Sessões quinzenais onde se abordaram as temáticas definidas 

com recurso a conversa informal, questionários, visualização de 
fotos, filmes, livros e recortes de jornal.  

• Realização de vídeos curtos acerca de cada temática e divulgação 
nas redes sociais. 

• Construção de textos para divulgação no jornal local. 
• Exposição de fotografia com Jorge Lima e Rui Pacheco. 

Inauguração a 26 de Novembro 



No meu tempo a infância era passada a trabalhar. Cuidar dos irmãos, preparar a comida, olhar 
pelo gado, roçar mato e apanhar lenha eram tarefas de todos os dias. 



No meu tempo não íamos ao dentista. Os dentes eram arrancados, sem anestesia, por um pai 
extremoso ou um barbeiro habilidoso. 



No meu tempo tomava banho numa gamela de quinze em quinze dias e a maior parte das vezes 
com água fria. 



 
 

  
 
 Público escolar 
 90% dos professores concordam totalmente que o projeto atingiu os 

objetivos a que se propôs. 10% concorda. 
 
 Turma de alfabetização  
 Valorização das experiências de vida 
 Aumento da auto-estima 
  
   



Time Travelers 



Facebook 
https://www.facebook.com/fundacaojorgeantunes/ 
 
Canal Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCQAtbIwoZPD8UZHKZXwuCrA 
 
Reportagem RTP 
http://www.rtp.pt/noticias/pais/projeto-no-meu-tempo-preserva-historias-

do-passado_v946528 
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