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Introdução
Divulga-se a coleção de panfletos impressos de autoria de José de Araújo Carvalho (18661945), cidadão famalicense, que se encontra preservada nos repositórios digitais da biblioteca e
do arquivo municipal de V.N. Famalicão.
Do ponto de vista documental | os repositórios confirmam o valor, preservam estes documentos
e são testemunhas de cidadania de um famalicense.
Do ponto de vista social | são documentos de intervenção cidadã, cujo autor foi um indivíduo
comum e pouco letrado, mas cujas ideias de intervenção social nos deixam surpresos pela
profundidade e atualidade com que as aborda e pela forma como intervém na comunidade.
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Biblioteca Digital Vasco de Carvalho
http://famalicaopub.bibliopolis.info/OPAC/search
Panfleto 448 | Biblioteca Digital Vasco de Carvalho | PT/BMCCB/EVC.03348 | Dimensão 9,9 x 12,1 cm

Resultados/Discussão
José de Araújo Carvalho, conhecido por Carvalho de Travassos, concebeu, mandou imprimir e
distribuiu gratuitamente os panfletos pela população, nos dias de feira em Vila Nova de
Famalicão, durante os anos 20 a 40 do século XX.
Pretendeu alertar e formar os seus concidadãos através de pensamentos e de orientações
morais impressos nos panfletos. Tanto protestou contra injustiças de que foi vítima, assim como
afirmativamente cantou as virtudes e estimulou o sentimento patriótico.
Os panfletos tornaram-se objetos de discussão pública e de reflexão, onde o autor manifestou
as suas opiniões, ideias e sonhos que pretendeu que fossem geradores de mudança na
sociedade.
O gosto pela intervenção social e pela manifestação pública foi um ato arrojado e excêntrico,
não só porque o autor viveu numa vila de pequenas dimensões e num concelho ainda muito
rural, na primeira metade do século XX, como foi um ato pouco habitual na sua condição social,
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão | Fotografia 1934 | Arquivo Municipal Alberto Sampaio

não sendo ele nenhum político, artista ou intelectual, facto comprovado na imprensa local.
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Carta de José de Araújo Carvalho para Associação
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Panfletos 164, 165 | Arquivo Municipal Alberto
Sampaio, PT/MVNF/AMAS/AHBVF/AA/001/0005/000001 | Dimensão 29,5 x 5 cm

Panfleto 479 | Biblioteca Digital Vasco de Carvalho
PT/BMCCB/EVC.03350 | Dimensão 102 x 12,8 cm
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Considerações Finais
Divulga-se um conjunto de documentos que a biblioteca e o arquivo do município
de V.N. de Famalicão possuem nos seus repositórios digitais e que se destacam
pelo seu valor documental e para a história da cidadania do concelho.
Com os panfletos revisita-se o conceito de intervenção cidadã e a importância
histórica da preservação digital do património documental enquanto suporte da
memória, das ações e decisões da vida do homem em sociedade, factores
determinantes da identidade local.

Panfleto 417 | Biblioteca Digital Vasco de Carvalho | PT/BMCCB/EVC.03339 | Dimensão 9,3 x 12,6 cm
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