
Formação Interna - formação à medida em resposta às solicitações e necessi-

dades emergentes no quadro da atuação dos serviços da Fundação Bissaya 

Barreto. A formação interna representou 18% da formação globalmente executada.

Formação Interna 

Seminário: Revisão do Código de Trabalho (1 ação/ 3.5 horas) realizado pelo 

Serviço de Formação, em Coimbra.

EXECUÇÃO GLOBAL 
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FORMAÇÃO INTERNA

Nº Formandos

Nº Horas

Volume de Formação

2011

155

141

1.531

2012

188

106

1.379

AÇÃO

Bissaya Barreto, a Fundação e a Obra do Portugal dos Pequenitos

Bissaya Barreto, a Fundação e a Obra do Portugal dos Pequenitos 

Bissaya Barreto, biografia, História da Fundação

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Higiene, segurança e saúde no trabalho - noções base

Formação em contexto - AAE: A Qualidade do ambiente educativo

Formação em contexto - AAE: A Qualidade do ambiente educativo

Ajudantes de Ação Direta - Serviço de Apoio Domiciliário

Nº 
HORAS

8

8

3

4

4

4

4

4

4

4

10

10

39

LOCAL

Coimbra

Coimbra

Torreira

Arganil

Torreira

Fig. da Foz

Coimbra

Coimbra

Coimbra

Coimbra

Coimbra

Coimbra

Coimbra

Nº 
FORMANDOS

8

10

19

13

20

30

29

10

9

12

7

7

14

N.º FORMANDOS

364

Nº Horas

459,5

Volume de Formação

7.778



OUTRAS ATIVIDADES

Gabinete de Inserção Profissional

Atuando em estreita colaboração com o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I.P. - Centro de Emprego de Coimbra, este gabinete prosseguiu a 

sua missão facultando apoio profissional a jovens e adultos desempregados, 

orientando-os na definição de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Neste âmbito e numa lógica prospetiva diversificou as suas iniciativas em 

função da análise das tendências evolutivas do mercado de trabalho e das 

exigências manifestadas pelos vários setores produtivos, desenvolvendo ações 

de apoio à procura ativa de emprego, captando e divulgando ofertas de trabalho 

e entidades empregadoras, divulgando e encaminhando para medidas de apoio 

ao emprego, qualificação e empreendedorismo, para programas comunitários 

promotores de mobilidade no emprego e formação profissional no espaço europeu, 

cursos de formação profissional, pós-graduações e mestrados e apoiando à 

participação em ocupações temporárias ou atividades em regime de voluntariado 

facilitadoras de inserção no mercado de trabalho.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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F A M Í L I A   |   P R O T E Ç Ã O  D A  C R I A N Ç A

CASA DO PAI

F A M Í L I A   |   V I O L Ê N C I A  D O M É S T I C A

GRUPO VIOLÊNCIA, INFORMAÇÃO,

INVESTIGAÇÃO, INTERVENÇÃO

 



PROJETOS DE INTERVENÇÃO
Projecto Pequena Infância / Associação Cultural Thíasos
25 fevereiro, 10 e 24 março | Casa do Pai

A Origem da Comédia - Associação Cultural Thíasos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, deu continuidade a este projecto, iniciado no ano 

transacto, de divulgação teatral junto do universo infantil, realizando 3 oficinas 

de expressão dramática. As sessões, com duração de 1,30h estruturam-se em 4 

momentos: apresentação; leitura de história, exercícios de corpo, voz e espaço; 

dramatização.

A Jogar, a Saúde Vamos Ganhar  / Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra
24 maio | Casa do Pai

Actividade dinamizada por alunos do curso de Fisioterapia, da Escola Superior 

de Tecnologias da Saúde de Coimbra, no âmbito da área curricular “Fisioterapia 

e Promoção da Saúde”, visando estimular para o exercício e aquisição de 

competências físicas (flexibilidade, resistência, agilidade, equilíbrio, velocidade, 

destreza e precisão).

OUTRAS ATIVIDADES

Ao longo do ano, foi fomentada a participação das crianças em iniciativas favore-

cedoras de enriquecimento pessoal, salutar convivência social e participação 

solidária, providenciando-se piqueniques (Choupal), idas a jogos de futebol 

(Académica), ao cinema, a jornadas no Aquaparque (Pombal), à Expofacic 

(Cantanhede), ao Parque da Pirâmide e Parque Verde, à praia fluvial (Coimbra) e 

da Figueira da Foz, entre outras iniciativas. 

FORMAÇÃO INTERNA
Programa de Formação “Anos Incríveis” 
24 março, 28 abril, 12 e 26 maio, 9 e 23 junho |Campus do Conhecimento e da Cidadania

As Ajudantes de Ação Direta da Casa do Pai participaram nas seis sessões do 

programa de formação “Anos Incríveis” (projecto desenvolvido em parceria com 

a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra) com o objectivo de melhorarem desempenhos e trabalharem 

diferentes aptidões como “brincar, elogiar e recompensar a criança, dar ordens 

de forma eficaz, estabelecer limites claros, ignorar, aplicar consequências, 

promover estratégias de resolução de problemas”. 

Formadora: Prof. Doutora Filomena Gaspar (Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra).

A Área Social da Fundação Bissaya Barreto desenvolve ação sobre diferentes 

domínios de proteção à criança, à mulher, à família e ao idoso. Numa inquieta 

atitude de procura de novas soluções, capazes de darem resposta oportuna às 

emergentes problemáticas sociais, desenvolve projetos institucionais e em 

parceria com vista a devolver igualdade de oportunidades e qualidade de vida a 

grupos vítimas de maior fragilidade / injustiça social. 

CASA DO PAI

A Casa do Pai deu prossecução à missão de acolher, temporariamente, crianças 

com mais de 6 de idade e com o limite máximo de frequência escolar correspon-

dente à oferta educativa da Fundação Bissaya Barreto, em situação de 

risco/perigo, por carência socio-afetiva grave, abandono, maus tratos e/ou 

negligência, encaminhadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo e pelos Tribunais. 

Em contexto institucional, proteger, reparar, cuidar e educar crianças, com 

passados marcados por vazios afetivos, maus-tratos e abuso, assumem-se em 

cada novo ano como tarefas de renovada exigência, responsabilidade e entrega 

profissional, porquanto a prestação de cuidados de qualidade passa não só por 

oferecer adequadas condições de acolhimento, como pelo estabelecimento de 

relações equilibradas e individualizadas com cada criança, diariamente acom-

panhadas. Na defesa dos seus direitos e superiores interesses, a Casa do Pai 

associou a esta prestação de cuidados de proteção, educação e bem-estar 

bio-psicosocial, acompanhamento na preparação do seu projeto de vida futuro, 

procurando transformar o acolhimento institucional numa oportunidade de 

reparação e de construção pessoais. 

A Casa do Pai manteve lotada a sua capacidade de acolhimento, definida para 12 

crianças. Os motivos de institucionalização registaram sobretudo situações de 

negligência, violência familiar, alcoolismo ou toxicodependência dos pais, 

maus-tratos e abandono.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS DE INTERVENÇÃO-AÇÃO

ESTÁGIOS

Colaborando com instituições de ensino superior, a Casa do Pai acolheu e 

acompanhou a realização de estágios curriculares, no âmbito do:

- Curso de Psicologia / área de Psicologia Clínica e Psicologia Forense, do Instituto 

Superior Miguel Torga (2 estagiários).

- Curso de Psicologia Clínica/ sub-áreas” Sistémica, Saúde e Família” e “Dinâ-

mica”, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra (3 estagiários).

FAMíLIA PROTEÇÃO DA CRIANÇA

54



PROJETOS DE INTERVENÇÃO
Projecto Pequena Infância / Associação Cultural Thíasos
25 fevereiro, 10 e 24 março | Casa do Pai

A Origem da Comédia - Associação Cultural Thíasos da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, deu continuidade a este projecto, iniciado no ano 

transacto, de divulgação teatral junto do universo infantil, realizando 3 oficinas 

de expressão dramática. As sessões, com duração de 1,30h estruturam-se em 4 

momentos: apresentação; leitura de história, exercícios de corpo, voz e espaço; 

dramatização.

A Jogar, a Saúde Vamos Ganhar  / Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Coimbra
24 maio | Casa do Pai

Actividade dinamizada por alunos do curso de Fisioterapia, da Escola Superior 

de Tecnologias da Saúde de Coimbra, no âmbito da área curricular “Fisioterapia 

e Promoção da Saúde”, visando estimular para o exercício e aquisição de 

competências físicas (flexibilidade, resistência, agilidade, equilíbrio, velocidade, 

destreza e precisão).

OUTRAS ATIVIDADES

Ao longo do ano, foi fomentada a participação das crianças em iniciativas favore-

cedoras de enriquecimento pessoal, salutar convivência social e participação 

solidária, providenciando-se piqueniques (Choupal), idas a jogos de futebol 

(Académica), ao cinema, a jornadas no Aquaparque (Pombal), à Expofacic 

(Cantanhede), ao Parque da Pirâmide e Parque Verde, à praia fluvial (Coimbra) e 

da Figueira da Foz, entre outras iniciativas. 

FORMAÇÃO INTERNA
Programa de Formação “Anos Incríveis” 
24 março, 28 abril, 12 e 26 maio, 9 e 23 junho |Campus do Conhecimento e da Cidadania

As Ajudantes de Ação Direta da Casa do Pai participaram nas seis sessões do 

programa de formação “Anos Incríveis” (projecto desenvolvido em parceria com 

a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra) com o objectivo de melhorarem desempenhos e trabalharem 

diferentes aptidões como “brincar, elogiar e recompensar a criança, dar ordens 

de forma eficaz, estabelecer limites claros, ignorar, aplicar consequências, 

promover estratégias de resolução de problemas”. 

Formadora: Prof. Doutora Filomena Gaspar (Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra).

FAMíLIA PROTEÇÃO DA CRIANÇA
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A Área Social da Fundação Bissaya Barreto desenvolve ação sobre diferentes 

domínios de proteção à criança, à mulher, à família e ao idoso. Numa inquieta 

atitude de procura de novas soluções, capazes de darem resposta oportuna às 

emergentes problemáticas sociais, desenvolve projetos institucionais e em 

parceria com vista a devolver igualdade de oportunidades e qualidade de vida a 

grupos vítimas de maior fragilidade / injustiça social. 

CASA DO PAI

A Casa do Pai deu prossecução à missão de acolher, temporariamente, crianças 

com mais de 6 de idade e com o limite máximo de frequência escolar correspon-

dente à oferta educativa da Fundação Bissaya Barreto, em situação de 

risco/perigo, por carência socio-afetiva grave, abandono, maus tratos e/ou 

negligência, encaminhadas pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 

em Perigo e pelos Tribunais. 

Em contexto institucional, proteger, reparar, cuidar e educar crianças, com 

passados marcados por vazios afetivos, maus-tratos e abuso, assumem-se em 

cada novo ano como tarefas de renovada exigência, responsabilidade e entrega 

profissional, porquanto a prestação de cuidados de qualidade passa não só por 

oferecer adequadas condições de acolhimento, como pelo estabelecimento de 

relações equilibradas e individualizadas com cada criança, diariamente acom-

panhadas. Na defesa dos seus direitos e superiores interesses, a Casa do Pai 

associou a esta prestação de cuidados de proteção, educação e bem-estar 

bio-psicosocial, acompanhamento na preparação do seu projeto de vida futuro, 

procurando transformar o acolhimento institucional numa oportunidade de 

reparação e de construção pessoais. 

A Casa do Pai manteve lotada a sua capacidade de acolhimento, definida para 12 

crianças. Os motivos de institucionalização registaram sobretudo situações de 

negligência, violência familiar, alcoolismo ou toxicodependência dos pais, 

maus-tratos e abandono.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS DE INTERVENÇÃO-AÇÃO

ESTÁGIOS

Colaborando com instituições de ensino superior, a Casa do Pai acolheu e 

acompanhou a realização de estágios curriculares, no âmbito do:

- Curso de Psicologia / área de Psicologia Clínica e Psicologia Forense, do Instituto 

Superior Miguel Torga (2 estagiários).

- Curso de Psicologia Clínica/ sub-áreas” Sistémica, Saúde e Família” e “Dinâ-

mica”, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra (3 estagiários).



PROGRAMA:

[1ª Sessão] Abuso e Negligência – Que Respostas?
13 junho | Auditório da Fundação Bissaya Barreto

[2ª Sessão] Violência Juvenil
3 outubro |Auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra

[2ª Sessão] Violência entre Parceiros Íntimos
8 novembro |Serviço de Violência Familiar Hospital Sobral Cid/CHUC

PUBLICAÇÕES / ARTIGOS

Manual Sarar: 

Sinalizar, Registar, Avaliar, Referenciar – Uma 
proposta de Manual para profissionais de saúde 
na área da violência familiar/entre parceiros 
íntimos / Projeto de Intervenção em Rede (PIR).
Este manual é resultado do Projeto de Interven-
ção em Rede (PIR) desenvolvido pelo Serviço de 
Violência Familiar do Hospital Sobral Cid, no 
âmbito do qual a Fundação Bissaya Barreto/Área 
Social participou na qualidade entidade formado-
ra (2010/2011).
Integra artigo publicado por Fátima Mota (Área 
Social/ Fundação Bissaya Barreto).

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS

Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Mulher
8 março | Cáritas Diocesana de Coimbra

Fátima Mota (Área Social/Fundação Bissaya Barreto) moderou a sessão “O papel 

da Mulher nos dias de hoje”, na tertúlia promovida pela Cáritas Diocesana de 

Coimbra.

V Encontro Internacional Direitos Humanos, Cidadania e Saúde / Sociedade 

Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM)
5 dezembro | Auditório Bissaya Barreto

Fátima Mota moderou o painel "Direitos Humanos Hoje: A medicina na investi-

gação e Documentação de situações de Violação de Direitos Humanos.

GRUPO VIOLÊNCIA, INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, INTERVENÇÃO

Sendo a promoção da qualidade de vida das populações um desígnio fundamental 

da atividade da Fundação Bissaya Barreto, permanece da maior importância 

para a instituição a sua participação no Grupo Violência, Informação, Investigação, 

Intervenção no qual partilha, desde a primeira hora, saber e experiência adqui-

ridos por via dos múltiplos projetos em que, nesta área, interveio ao longo dos 

anos. Uma cooperação tão mais pertinente quanto o facto da violência, no seio da 

família, persistir uma realidade presente em muitos dos casos acompanhados, 

pela Fundação, na Casa do Pai (Lar de Acolhimento para Crianças vítimas de 

violência, negligência, abandono ou maus-tratos).

O trabalho que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) vem 

promovendo no campo da prevenção da violência, assente no vasto leque de 

medidas do IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica 2011/2013 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2010) vem ao encontro das cinco 

grandes áreas estratégicas em desenvolvimento pelo Grupo Violência: informar, 

sensibilizar e educar; proteger as vítimas e promover a integração social; prevenir 

a reincidência - intervenção com agressores; qualificar profissionais; investigar 

e monitorizar. Neste contexto, o Grupo Violência, Informação, Investigação, 

Intervenção orientou, em 2012, o enfoque da sua acção sobre a Prevenção 

Primária e necessidade de criação de condições facilitadoras da adopção de 

atitudes e comportamentos potenciadores de uma sociedade sem violência.  

[Projeto] COIMBRA SEM VIOLÊNCIA

Iniciado em 2012, este projeto emergiu de precedente trabalho de intervenção 

em rede, desenvolvido na região de Coimbra, pelos parceiros do Grupo e institui-

ções com as quais tem vindo a reforçar laços de cooperação. Foram promovidas 

três sessões de esclarecimento, reflexão e debate reunindo profissionais dos 

sectores da Saúde, justiça, Forças de Segurança, Educação e Segurança Social, 

Poder Local para, sob o “efeito de rede” os respetivos subsistemas envolvidos se 

poderem articular no sentido de: (a) melhorar a acessibilidade dos cidadãos aos 

serviços, (b) promover uma referenciação mais precoce, (c) potenciar maior 

rapidez na resposta ao “problema” e (d) confirmar e reforçar as expectativas de 

ambos os subsistemas, cidadãos e profissionais/serviços, relativamente às 

soluções encontradas. 

FAMíLIA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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PROGRAMA:

[1ª Sessão] Abuso e Negligência – Que Respostas?
13 junho | Auditório da Fundação Bissaya Barreto

[2ª Sessão] Violência Juvenil
3 outubro |Auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra

[2ª Sessão] Violência entre Parceiros Íntimos
8 novembro |Serviço de Violência Familiar Hospital Sobral Cid/CHUC

PUBLICAÇÕES / ARTIGOS

Manual Sarar: 

Sinalizar, Registar, Avaliar, Referenciar – Uma 
proposta de Manual para profissionais de saúde 
na área da violência familiar/entre parceiros 
íntimos / Projeto de Intervenção em Rede (PIR).
Este manual é resultado do Projeto de Interven-
ção em Rede (PIR) desenvolvido pelo Serviço de 
Violência Familiar do Hospital Sobral Cid, no 
âmbito do qual a Fundação Bissaya Barreto/Área 
Social participou na qualidade entidade formado-
ra (2010/2011).
Integra artigo publicado por Fátima Mota (Área 
Social/ Fundação Bissaya Barreto).

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS

Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Mulher
8 março | Cáritas Diocesana de Coimbra

Fátima Mota (Área Social/Fundação Bissaya Barreto) moderou a sessão “O papel 

da Mulher nos dias de hoje”, na tertúlia promovida pela Cáritas Diocesana de 

Coimbra.

V Encontro Internacional Direitos Humanos, Cidadania e Saúde / Sociedade 

Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM)
5 dezembro | Auditório Bissaya Barreto

Fátima Mota moderou o painel "Direitos Humanos Hoje: A medicina na investi-

gação e Documentação de situações de Violação de Direitos Humanos.
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GRUPO VIOLÊNCIA, INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, INTERVENÇÃO

Sendo a promoção da qualidade de vida das populações um desígnio fundamental 

da atividade da Fundação Bissaya Barreto, permanece da maior importância 

para a instituição a sua participação no Grupo Violência, Informação, Investigação, 

Intervenção no qual partilha, desde a primeira hora, saber e experiência adqui-

ridos por via dos múltiplos projetos em que, nesta área, interveio ao longo dos 

anos. Uma cooperação tão mais pertinente quanto o facto da violência, no seio da 

família, persistir uma realidade presente em muitos dos casos acompanhados, 

pela Fundação, na Casa do Pai (Lar de Acolhimento para Crianças vítimas de 

violência, negligência, abandono ou maus-tratos).

O trabalho que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) vem 

promovendo no campo da prevenção da violência, assente no vasto leque de 

medidas do IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica 2011/2013 

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2010) vem ao encontro das cinco 

grandes áreas estratégicas em desenvolvimento pelo Grupo Violência: informar, 

sensibilizar e educar; proteger as vítimas e promover a integração social; prevenir 

a reincidência - intervenção com agressores; qualificar profissionais; investigar 

e monitorizar. Neste contexto, o Grupo Violência, Informação, Investigação, 

Intervenção orientou, em 2012, o enfoque da sua acção sobre a Prevenção 

Primária e necessidade de criação de condições facilitadoras da adopção de 

atitudes e comportamentos potenciadores de uma sociedade sem violência.  

[Projeto] COIMBRA SEM VIOLÊNCIA

Iniciado em 2012, este projeto emergiu de precedente trabalho de intervenção 

em rede, desenvolvido na região de Coimbra, pelos parceiros do Grupo e institui-

ções com as quais tem vindo a reforçar laços de cooperação. Foram promovidas 

três sessões de esclarecimento, reflexão e debate reunindo profissionais dos 

sectores da Saúde, justiça, Forças de Segurança, Educação e Segurança Social, 

Poder Local para, sob o “efeito de rede” os respetivos subsistemas envolvidos se 

poderem articular no sentido de: (a) melhorar a acessibilidade dos cidadãos aos 

serviços, (b) promover uma referenciação mais precoce, (c) potenciar maior 

rapidez na resposta ao “problema” e (d) confirmar e reforçar as expectativas de 

ambos os subsistemas, cidadãos e profissionais/serviços, relativamente às 

soluções encontradas. 
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CENTRO GERIÁTRICO LUÍS VIEGAS NASCIMENTO

Combatendo a desvinculação e isolamento social tantas vezes associado ao 

processo de envelhecimento, o Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento alinha 

a sua intervenção sobre os conceitos-chave de um envelhecimento activo e de 

um modelo psicológico de envelhecimento bem-sucedido alicerçados na 

valorização e qualificação da relação de cuidados. Para tanto, operacionaliza mode-

los de intervenção conducentes a uma narrativa institucional diferenciada, em 

permanente reactualização e co-construção, em que o sujeito da intervenção 

seja, ele próprio, co-autor de um projecto colectivamente assumido.

Compreender e atender às necessidades e vulnerabilidades de cada idoso 

decorrentes da diminuição da sua capacidade de adaptação a novos contextos, 

da perda de referência e “utilidade” social, ou da desintegração do seu núcleo 

familiar e de amizades, mantiveram-se objetivos matriciais da definição dos 

planos de intervenção e práticas de cuidados multidisciplinares prestados pelo 

Centro Geriátrico. 

Em 2012, o estabelecimento manteve lotada a sua capacidade de acolhimento de 

77 residentes.

FAMíLIA IDOSO

1

DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS

O estabelecimento de um programa diferenciado de animação ocupacional, 

adaptado aos distintos grupos funcionais, concretizou-se uma vez mais essencial 

para reforçar competências, promover a estimulação cognitiva, superar dificul-

dades, criar vínculos de proximidade e sociabilidade e contrariar tendências de 

isolamento ou inação. Passeios e visitas culturais, dentro e fora do concelho 

(Museu Arqueológico do Rabaçal, Festival do Chocolate, em Óbidos, o Sítio da 

Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 

Santa Isabel, em Coimbra, à Santa casa da Misericórdia de Tentúgal), idas à 

praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 

registar muito positiva adesão. Mereceram destaque as atividades de 

animação/estimulação realizadas com o Programa de Rádio LVN e pelo Grupo 

de Declamação. À elaboração do boletim informativo, às oficinas de teatro e de 

declamação, às sessões de jardinagem, bordados, culinária e trabalhos manuais, 

às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 

como um processo contínuo, ao longo da vida, em que permanentemente se 

atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 

Orientação de Estágios Curriculares:

· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 

em Psicologia Clínica e da Saúde, subespecialização em Psicogerontologia 

Clínica (setembro 2011 a junho 2012).

· em Gerontologia Social / Escola Superior de Educação de Coimbra (fevereiro 

a maio).

SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE COIMBRA

O Serviço Domiciliário de Coimbra tem como missão prestar serviços de apoio à 

população idosa ou de qualquer cidadão dependente ou semi-dependente da 

freguesia de Santa Clara (Coimbra), assegurando-lhe condições de vida dignas 

e cuidados essenciais que permitam, no respeito pela sua privacidade e indivi-

dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 

e outros serviços (acompanhamento ao exterior, pagamento de serviços, 

administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 

Procurando contrariar os efeitos da solidão e do isolamento, o Serviço Domicili-

ário de Coimbra estimulou, sempre que possível, a participação dos utentes em 

atividades de lazer, organizadas pelas mais diversas instituições, assim incenti-

vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.

PROJETO TERAPÊUTICO / MUSICOTERAPIA 

Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 

Supervisão de Estágios Profissionais: 

· de Psicogerontologia Clínica/Instituto de Emprego (janeiro a outubro)

· de Psicologia para a Ordem dos Psicólogos Portugueses (março 2012 a 

março 2013) 

PROJETO DE INTERVENÇÃO / INVESTIGAÇÃO 

Daniel Fernandes Falcão, psicólogo e Nádia Falcão, com formação credenciada 

em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 

da motricidade e do grau de satisfação dos residentes que manifestaram 

interesse em participar, realizando-se posteriores sessões semanais da 

referida terapia.

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS

INTERACTIVE ESEC CONFERENCES FOR EDUCATION (IECE) / ESCOLA SUPE-
RIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA 
28 novembro l Auditório da ESEC

Apresentação da comunicação Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento – 

A Ética do cuidar, por Cristina Cunha (Área Social, Fundação Bissaya Barreto).
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Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 
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praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 
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às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).
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Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 
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atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 
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· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 
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dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 

e outros serviços (acompanhamento ao exterior, pagamento de serviços, 

administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 

Procurando contrariar os efeitos da solidão e do isolamento, o Serviço Domicili-

ário de Coimbra estimulou, sempre que possível, a participação dos utentes em 

atividades de lazer, organizadas pelas mais diversas instituições, assim incenti-

vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.

PROJETO TERAPÊUTICO / MUSICOTERAPIA 

Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 
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Daniel Fernandes Falcão, psicólogo e Nádia Falcão, com formação credenciada 

em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 

da motricidade e do grau de satisfação dos residentes que manifestaram 

interesse em participar, realizando-se posteriores sessões semanais da 
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DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS

O estabelecimento de um programa diferenciado de animação ocupacional, 

adaptado aos distintos grupos funcionais, concretizou-se uma vez mais essencial 

para reforçar competências, promover a estimulação cognitiva, superar dificul-

dades, criar vínculos de proximidade e sociabilidade e contrariar tendências de 

isolamento ou inação. Passeios e visitas culturais, dentro e fora do concelho 

(Museu Arqueológico do Rabaçal, Festival do Chocolate, em Óbidos, o Sítio da 

Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 

Santa Isabel, em Coimbra, à Santa casa da Misericórdia de Tentúgal), idas à 

praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 

registar muito positiva adesão. Mereceram destaque as atividades de 

animação/estimulação realizadas com o Programa de Rádio LVN e pelo Grupo 

de Declamação. À elaboração do boletim informativo, às oficinas de teatro e de 

declamação, às sessões de jardinagem, bordados, culinária e trabalhos manuais, 

às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 

como um processo contínuo, ao longo da vida, em que permanentemente se 

atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 

Orientação de Estágios Curriculares:

· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 

em Psicologia Clínica e da Saúde, subespecialização em Psicogerontologia 

Clínica (setembro 2011 a junho 2012).

· em Gerontologia Social / Escola Superior de Educação de Coimbra (fevereiro 

a maio).
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SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE COIMBRA

O Serviço Domiciliário de Coimbra tem como missão prestar serviços de apoio à 

população idosa ou de qualquer cidadão dependente ou semi-dependente da 

freguesia de Santa Clara (Coimbra), assegurando-lhe condições de vida dignas 

e cuidados essenciais que permitam, no respeito pela sua privacidade e indivi-

dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 
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administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 
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vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.
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Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 
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em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 
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para reforçar competências, promover a estimulação cognitiva, superar dificul-

dades, criar vínculos de proximidade e sociabilidade e contrariar tendências de 

isolamento ou inação. Passeios e visitas culturais, dentro e fora do concelho 

(Museu Arqueológico do Rabaçal, Festival do Chocolate, em Óbidos, o Sítio da 

Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 

Santa Isabel, em Coimbra, à Santa casa da Misericórdia de Tentúgal), idas à 

praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 

registar muito positiva adesão. Mereceram destaque as atividades de 

animação/estimulação realizadas com o Programa de Rádio LVN e pelo Grupo 

de Declamação. À elaboração do boletim informativo, às oficinas de teatro e de 

declamação, às sessões de jardinagem, bordados, culinária e trabalhos manuais, 

às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 

como um processo contínuo, ao longo da vida, em que permanentemente se 

atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 

Orientação de Estágios Curriculares:

· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 

em Psicologia Clínica e da Saúde, subespecialização em Psicogerontologia 

Clínica (setembro 2011 a junho 2012).

· em Gerontologia Social / Escola Superior de Educação de Coimbra (fevereiro 

a maio).

SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE COIMBRA

O Serviço Domiciliário de Coimbra tem como missão prestar serviços de apoio à 

população idosa ou de qualquer cidadão dependente ou semi-dependente da 

freguesia de Santa Clara (Coimbra), assegurando-lhe condições de vida dignas 

e cuidados essenciais que permitam, no respeito pela sua privacidade e indivi-

dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 

e outros serviços (acompanhamento ao exterior, pagamento de serviços, 

administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 

Procurando contrariar os efeitos da solidão e do isolamento, o Serviço Domicili-

ário de Coimbra estimulou, sempre que possível, a participação dos utentes em 

atividades de lazer, organizadas pelas mais diversas instituições, assim incenti-

vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.

PROJETO TERAPÊUTICO / MUSICOTERAPIA 

Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 

Supervisão de Estágios Profissionais: 

· de Psicogerontologia Clínica/Instituto de Emprego (janeiro a outubro)

· de Psicologia para a Ordem dos Psicólogos Portugueses (março 2012 a 

março 2013) 

PROJETO DE INTERVENÇÃO / INVESTIGAÇÃO 

Daniel Fernandes Falcão, psicólogo e Nádia Falcão, com formação credenciada 

em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 

da motricidade e do grau de satisfação dos residentes que manifestaram 

interesse em participar, realizando-se posteriores sessões semanais da 

referida terapia.

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS

INTERACTIVE ESEC CONFERENCES FOR EDUCATION (IECE) / ESCOLA SUPE-
RIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA 
28 novembro l Auditório da ESEC

Apresentação da comunicação Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento – 

A Ética do cuidar, por Cristina Cunha (Área Social, Fundação Bissaya Barreto).
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DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS

O estabelecimento de um programa diferenciado de animação ocupacional, 

adaptado aos distintos grupos funcionais, concretizou-se uma vez mais essencial 

para reforçar competências, promover a estimulação cognitiva, superar dificul-

dades, criar vínculos de proximidade e sociabilidade e contrariar tendências de 

isolamento ou inação. Passeios e visitas culturais, dentro e fora do concelho 

(Museu Arqueológico do Rabaçal, Festival do Chocolate, em Óbidos, o Sítio da 

Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 

Santa Isabel, em Coimbra, à Santa casa da Misericórdia de Tentúgal), idas à 

praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 

registar muito positiva adesão. Mereceram destaque as atividades de 

animação/estimulação realizadas com o Programa de Rádio LVN e pelo Grupo 

de Declamação. À elaboração do boletim informativo, às oficinas de teatro e de 

declamação, às sessões de jardinagem, bordados, culinária e trabalhos manuais, 

às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 

como um processo contínuo, ao longo da vida, em que permanentemente se 

atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 

Orientação de Estágios Curriculares:

· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 

em Psicologia Clínica e da Saúde, subespecialização em Psicogerontologia 

Clínica (setembro 2011 a junho 2012).

· em Gerontologia Social / Escola Superior de Educação de Coimbra (fevereiro 

a maio).

SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE COIMBRA

O Serviço Domiciliário de Coimbra tem como missão prestar serviços de apoio à 

população idosa ou de qualquer cidadão dependente ou semi-dependente da 

freguesia de Santa Clara (Coimbra), assegurando-lhe condições de vida dignas 

e cuidados essenciais que permitam, no respeito pela sua privacidade e indivi-

dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 

e outros serviços (acompanhamento ao exterior, pagamento de serviços, 

administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 

Procurando contrariar os efeitos da solidão e do isolamento, o Serviço Domicili-

ário de Coimbra estimulou, sempre que possível, a participação dos utentes em 

atividades de lazer, organizadas pelas mais diversas instituições, assim incenti-

vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 
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INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.

PROJETO TERAPÊUTICO / MUSICOTERAPIA 

Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 

Supervisão de Estágios Profissionais: 

· de Psicogerontologia Clínica/Instituto de Emprego (janeiro a outubro)

· de Psicologia para a Ordem dos Psicólogos Portugueses (março 2012 a 

março 2013) 

PROJETO DE INTERVENÇÃO / INVESTIGAÇÃO 

Daniel Fernandes Falcão, psicólogo e Nádia Falcão, com formação credenciada 

em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 

da motricidade e do grau de satisfação dos residentes que manifestaram 

interesse em participar, realizando-se posteriores sessões semanais da 

referida terapia.

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS

INTERACTIVE ESEC CONFERENCES FOR EDUCATION (IECE) / ESCOLA SUPE-
RIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA 
28 novembro l Auditório da ESEC

Apresentação da comunicação Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento – 

A Ética do cuidar, por Cristina Cunha (Área Social, Fundação Bissaya Barreto).



DINÂMICAS SÓCIO-CULTURAIS

O estabelecimento de um programa diferenciado de animação ocupacional, 

adaptado aos distintos grupos funcionais, concretizou-se uma vez mais essencial 

para reforçar competências, promover a estimulação cognitiva, superar dificul-

dades, criar vínculos de proximidade e sociabilidade e contrariar tendências de 

isolamento ou inação. Passeios e visitas culturais, dentro e fora do concelho 

(Museu Arqueológico do Rabaçal, Festival do Chocolate, em Óbidos, o Sítio da 

Nazaré, a Penela, ao Museu da Vista Alegre, em Ílhavo, ao Mosteiro da Rainha 

Santa Isabel, em Coimbra, à Santa casa da Misericórdia de Tentúgal), idas à 

praia, sessões de ginástica e de canto coral, dia das compras, continuaram a 

registar muito positiva adesão. Mereceram destaque as atividades de 

animação/estimulação realizadas com o Programa de Rádio LVN e pelo Grupo 

de Declamação. À elaboração do boletim informativo, às oficinas de teatro e de 

declamação, às sessões de jardinagem, bordados, culinária e trabalhos manuais, 

às dinâmicas de envolvimento na organização da biblioteca, somaram-se ainda 

os festejos de quadras comemorativas diversas, estimuladoras do convívio entre 

residentes. Procurando fomentar-se a comunicação intergeracional foram, 

sempre que possível, promovidas e estimuladas dinâmicas de ação com crianças e 

jovens (no Centro Geriátrico ou em espaços externos, como a Biblioteca Municipal 

da Figueira da Foz).

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E DA INVESTIGAÇÃO APLICADA

Valorizando a sua intervenção e visão dinâmica do envelhecimento - encarado 

como um processo contínuo, ao longo da vida, em que permanentemente se 

atualizam potencialidades e se adaptam constrangimentos pessoais, sociais e 

situacionais - a colaboração do Centro Geriátrico voltou a ser solicitada como 

entidade de acolhimento e supervisão de estágios curriculares e profissionais. 

Orientação de Estágios Curriculares:

· em Psicogerontologia Clínica (Mestrado Integrado em Psicologia, especialização 

em Psicologia Clínica e da Saúde, subespecialização em Psicogerontologia 

Clínica (setembro 2011 a junho 2012).

· em Gerontologia Social / Escola Superior de Educação de Coimbra (fevereiro 

a maio).

SERVIÇO DOMICILIÁRIO DE COIMBRA

O Serviço Domiciliário de Coimbra tem como missão prestar serviços de apoio à 

população idosa ou de qualquer cidadão dependente ou semi-dependente da 

freguesia de Santa Clara (Coimbra), assegurando-lhe condições de vida dignas 

e cuidados essenciais que permitam, no respeito pela sua privacidade e indivi-

dualidade, evitar ou retardar, o mais possível, a sua institucionalização. 

Assumindo-se como um suporte fundamental de apoio às Famílias – ora 

diminuídas de disponibilidade para prestarem elas mesmas esses cuidados de 

proximidade, de assistência e cuidados básicos, ora necessitadas do auxílio 

complementar de profissionais com formação adequada para o efeito – o atendi-

mento personalizado do serviço domiciliário resulta também, para grande parte 

dos utentes, num apoio psicossocial essencial para o seu equilíbrio emocional e 

bem-estar. 

Durante 2012 foram apoiados 117 utentes, necessitados de acompanhamento e 

cuidados ao nível de higiene pessoal e habitacional, tratamento de roupas, refeição 

e outros serviços (acompanhamento ao exterior, pagamento de serviços, 

administração de medicação, acompanhamento a consultas e exames comple-

mentares de diagnóstico, pedidos de domicílios médicos e de enfermagem). 

Procurando contrariar os efeitos da solidão e do isolamento, o Serviço Domicili-

ário de Coimbra estimulou, sempre que possível, a participação dos utentes em 

atividades de lazer, organizadas pelas mais diversas instituições, assim incenti-

vando o convívio e estabelecimento de novas relações interpessoais. Foi igual-

mente mantida a articulação com diferentes serviços de saúde, nomeadamente 

o Centro de Saúde de Santa Clara e Hospitais.

Durante o ano, 85 utilizadores receberam serviço de apoio semanal e 16 ao 

fim-de-semana, dando assim cumprimento ao estipulado no acordo de cooperação 

celebrado com a Segurança Social. 

INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR

PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR BIO-PSICO-SOCIAL 

O trabalho desta equipa permaneceu fundamental na avaliação do processo 

clínico dos residentes, discutido e monitorizado diariamente nas suas vertentes, 

médica, de enfermagem, farmacológica, social, psicológica, nutricional e fitote-

rapêutica, registado para cada residente num Plano Individual de Intervenção 

Multidisciplinar. A formação periódica prestada a cuidadores e as sessões de 

esclarecimento e sensibilização dirigidas às famílias sobre cuidados nutricionais 

no estado de saúde do idoso ou sobre tratamento e acompanhamento da 

demência, prosseguiram prioridades no trabalho desta equipa sempre orientada 

para a procura das estratégias de intervenção mais adequadas a cada caso. 

Concorrendo para este objetivo, as sessões de apoio e acompanhamento psico-

lógico individual a residentes, durante o primeiro mês pós-admissão, 

revelaram-se de imprescindível valor para aferição do seu nível cognitivo, história 

de vida, estado de ânimo, áreas de interesse e relações interpessoais.

DINÂMICAS DE REABILITAÇÃO 

De entre as dinâmicas de reabilitação implementadas, as sessões de ginástica 

adaptada e exercícios de psicomotricidade resultaram fundamentais para 

promoção de relaxamento, treino e estimulação cognitiva, para prevenir e 

minimizar patologias, promover a reeducação motora e funcional e o desejável 

aumento da mobilidade e autonomia dos residentes.

PROJETO TERAPÊUTICO / MUSICOTERAPIA 

Semanalmente foram promovidas sessões de musicoterapia, desenvolvidas 

pelo musicoterapeuta Jorge Felício. O recurso à música, ao som e à harmonia do 

ritmo, como método psicoterapêutico têm ajudado muitos residentes a alterarem 

positivamente o seu estado emocional, físico, comportamental e cognitivo. Porta 

de comunicação para trabalhar reminiscências, para resgatar memórias 

autobiográficas e elevar a auto-estima, este projecto - “Memória dos Sons e 

Melodias” - tem aberto espaços verdadeiramente reabilitadores da autoestima 

individual e dos processos de integração e sociabilização dos residentes. 

Supervisão de Estágios Profissionais: 

· de Psicogerontologia Clínica/Instituto de Emprego (janeiro a outubro)

· de Psicologia para a Ordem dos Psicólogos Portugueses (março 2012 a 

março 2013) 

PROJETO DE INTERVENÇÃO / INVESTIGAÇÃO 

Daniel Fernandes Falcão, psicólogo e Nádia Falcão, com formação credenciada 

em Terapia Assistidas com Animais, realizaram no Centro Geriátrico uma 

ação/investigação com o objectivo de avaliar o impacto desta terapia na promoção 

do bem-estar individual. Foram realizadas avaliações ao nível cognitivo, emocional, 

da motricidade e do grau de satisfação dos residentes que manifestaram 

interesse em participar, realizando-se posteriores sessões semanais da 

referida terapia.
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CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.
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EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.

PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.

[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.

[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
 



CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.

EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.

PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.
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[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.

[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
 



CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.

EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.
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PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.

[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.

[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
 



CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.

EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.

PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.

[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.

[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

CULTURA ARTE & PATRIMÓNIO

1

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
 



CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.

EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.

PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.

[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.
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[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
 



CASA MUSEU BISSAYA BARRETO

Espaço museológico, aberto à investigação e à interpretação do homem plural, 

da personalidade pública e privada, do pensamento e da ação do Professor 

Bissaya Barreto, a Casa Museu oferece-se igualmente como espaço de interface 

com a cidade e a cultura urbana, com a sua criatividade, identidade e expressões, 

com a sua memória, com os seus interventores culturais e intelectuais. O 

espaço-residência-museu abriu-se, complementarmente, à realização de expo-

sições temporárias e outras iniciativas de interesse cultural. A Casa Museu 

registou um movimento de 576 visitantes. Exposições temporárias e demais 

eventos promovidos no âmbito dos objetivos de dinamização deste espaço colheram 

a participação de 1009 pessoas, a quem foi facultada entrada gratuita.

DESTAQUE 

Casa Museu Bissaya Barreto sede da ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CASAS 
MUSEU – A.P.C.M. 

A Casa Museu Bissaya Barreto é, desde 4 de maio, sede da Associação Portuguesa 

de Casas Museu. A cerimónia de assinatura da escritura pública de constituição 

decorreu na Casa Museu Bissaya Barreto. Aspiração de longa data, esta associa-

ção - que almeja poder reforçar, qualificar, dar visibilidade e projeção ao universo 

de mais de meia centena de Casas Museu do país - nasceu por impulso das CM 

Abel Salazar (Universidade do Porto), CM Bissaya Barreto (Fundação Bissaya 

Barreto), CM Eça de Queirós (Fundação Eça de Queirós), CM Egas Moniz (Câmara 

Municipal de Estarreja), CM João de Deus (Associação de Jardins-Escola João de 

Deus) e CM Medeiros e Almeida (Fundação Medeiros e Almeida) constituídas em 

Comissão Instaladora desta associação. Patrícia Viegas Nascimento, Presidente 

do Conselho de Administração da Fundação Bissaya Barreto, entidade tutelar da 

CM Bissaya Barreto, preside à Direção da A.P.C.M.

EVENTOS PATROCINADOS  

[EXPOSIÇÃO] Heritages Surréalistes
30 março a 15 abril | Dorothy’s Gallery (Paris)

A Fundação foi entidade patrocinadora da exposição “Héritages Surréalistes”, 

coletiva internacional de pintura que reuniu obras de artistas plásticos de Portu-

gal, França, Estados Unidos, Rússia, República Checa, Vietname e Letónia. Portu-

gal esteve representado com trabalhos de Santiago Ribeiro, Benjamin Marques, 

Isabel Meyrelles, Paula Rosa e Victor Lages. A exposição, acolhida pela 

Dorothy's Gallery, em Paris, esteve patente de 30 de março a 15 de abril. 

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS  

[PINTURA] Pintura de Sara Pereira
10 a 24 fevereiro | Casa Museu Bissaya Barreto

Com o conjunto de obras exposto quis a artista aproximar-nos de alguns limites 

e estimular o observador a ser cada vez mais audaz, nas relações sugeridas. 

[PINTURA] Pintura Habitada
15 a 30 março | Casa Museu Bissaya Barreto

Dez anos volvidos, a artista plástica Teresa Caria voltou a expor na Casa Museu 

Bissaya Barreto.

A pintura e a mulher habitavam então o mesmo espaço cosmológico, o mesmo 

espaço semântico e o mesmo espaço conceptual. Pintura  habitada  de milhentas 

realidades e fantasias. (Délio, 2012)

[PINTURA] Pintura de Nadir Afonso 
10 a 31 maio | Casa Museu Bissaya Barreto

A cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e é um 

pretexto de expressão prática, por excelência das formas geométricas: a confi-

guração dos edifícios, torres, janelas, telhados e os traçados das ruas serviram 

de motivo para a criação da obra de arte em Nadir Afonso. Sendo artista de uma 

criatividade incomensurável e detentor de uma ampla capacidade em desenvol-

ver raciocínios, construiu um conjunto original, inconfundível no panorama 

global da estética, da filosofia e da Arte Contemporânea. A Casa Museu patenteou 

serigrafias de algumas destas suas mais icónicas representações.

PARCERIAS CULTURAIS  

[MÚSICA] Pausas Musicais II
março-dezembro | Coimbra

No âmbito da parceria cultural entre a Fundação Bissaya Barreto e a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Casa Museu deu apoio à coorganização da 2ª edição 

deste projeto cultural, promotor de espetáculos musicais. Cruzando diferentes 

géneros, “Pausas Musicais” voltou a ter por palco espaços e cenários menos 

convencionais visando provocar novos diálogos com a cidade e com o seu patri-

mónio, apoiar emergentes talentos culturais e atrair novos públicos. Os espetá-

culos, com entrada gratuita, contaram com o apoio do Diário de Coimbra, como 

Media Partner, e registaram uma afluência, estimada, de 2250 espetadores.

Integraram a programação de Pausas Musicais II, os eventos: 
Há Estrelas no Conservatório (Auditório do Conservatório de Música de Coimbra / 17 março / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); A Mais Pequena Noite do Ano com atuação do grupo Big Band – Sítio 

de Sons (Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto / 22 junho /organ. Fundação Bissaya Barreto); 

Sons da Sereia com a atuação do grupo San Tiago - Sons da Alma (Jardim da Sereia / 6 Julho / organ. 

Câmara Municipal de Coimbra); Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos/ 12 julho / organ. Fundação Bissaya Barreto); Pôr-do-sol na Lapa com atuação do 

grupo A Barca dos Esteios (Lapa dos Esteios/ 22 setembro / organ. Câmara Municipal de Coimbra); 

Coros Infantis com atuações do Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra e Coral do Colégio Bissaya 

Barreto (Paços do Município / 22 dezembro / organ. Fundação Bissaya Barreto).

[CICLO DE CONFERÊNCIAS]  Conferências Políticas “A Democracia e o Futuro”
3, 10, 17 e 24 novembro | Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra)

A Casa Museu apoiou a organização do Ciclo de Conferências Políticas A Demo-

cracia e o Futuro, iniciativa realizada em parceria pela Fundação e Câmara 

Municipal de Coimbra, sob a égide comemorativa dos 300 Anos de Jean Jacques 

Rousseau e dos 250 Anos do Contrato Social.

[CONCERTO]  A Mais Pequena Noite do Ano 
22 junho | Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um concerto 

pelo grupo Big Band – Sítio de Sons, promovido no âmbito da parceria cultural 

Pausas Musicais II.
 

[CONCERTO] Noite de Verão  no  Portugal  dos Pequenitos
12 julho | Portugal dos Pequenitos 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu e apoiou a realização de um espetácu-

lo pelo  Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, promovido no 

âmbito da parceria cultural Pausas Musicais II.

[CONCERTO] Pelo Grupo Clave de Lua
15 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Um “casamento” entre a guitarra portuguesa (Luís Motta da Silva), a stell-string 

americana (Manuel Ribeiro) e o baixo elétrico (Paulo Costa) em instrumentais de 

raiz portuguesa mas… com um twist”. Usadas na forma tradicional, estas três 

guitarras complementam-se; mas neste trio é frequente a troca de papéis, 

explorando a versatilidade dos instrumentos e construindo um repertório 

próprio sem perder de vista as tradições da guitarra portuguesa. 

[RECITAL]  Quadros de uma casa burguesa
13 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Recital de canto e piano. 

Compositor: Thomas Billie Baxter (Rui Pinheiro); Soprano: Ana Margarida 

Pinheiro; Piano: Helena Carichas ; Narrador: Thomas Baxter.   
  

[CONCERTO] Cânticos de Natal
22 Dezembro | Paços do Município de Coimbra 

A Casa Museu Bissaya Barreto promoveu a realização de um espetáculo de 

cânticos de natal, pelos coros infantis, Coro do Colégio Bissaya Bissaya Barreto 

e Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra. Iniciativa promovida no âmbito da 

parceria cultural Pausas Musicais II.

[PINTURA] Pintura de Lucy Costa 
15 a 29 junho | Casa Museu Bissaya Barreto

Para Rogério Nunes “Lucy faz aqui um percurso entre o divino e profano num 

espaço de crescimento da “alma”, uma ponte entre a ser humano e natureza e o 

cosmos; num equilíbrio ténue, cinzelado em cada pincelada, em cada retoque, 

abre vórtices para uma dimensão diferente, num jogo de espelhos entre o Ser 

humano e Ser Universal. Lucy Costa desafia a parar, a mergulhar os olhos em 

nós mesmos, ousar olhar para além do infinito…”.

[FOTOGRAFIA] Coimbra… e Outras Paisagens II – Ensaio a Preto e Branco e Cores
15 a 30 setembro | Casa Museu Bissaya Barreto 

Mostra de fotografia panorâmica, da autoria de Valdemar Jorge. Um olhar e um 

questionar fotográfico, muito próprios e apaixonados, sobre espaços e patrimó-

nios, sobre memórias para o futuro duma cidade e duma região. A Casa Museu 

inscreveu esta exposição na programação das Jornadas Europeias do Património.

[FOTOGRAFIA] Entropia
13 a 26 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

O desenho, a pintura e os espaços envolventes cruzaram-se no desenvolvimento 

da pintura de Luiz Costa que é, essencialmente, uma pintura narrativa. A Pop 

Art, a banda desenhada, as teorias estéticas e linguísticas de Humberto Eco, 

mas também Mondrian e Kadinsky, são algumas das influências que se podem 

intuir na sua obra.   

MÚSICA

TEATRO

[TEATRO PARA CRIANÇAS]  O Jardineiro do Sol
maio, junho, julho| Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto 

O Jardim da Casa Museu foi cenário para representações da peça de teatro 

infantil O Jardineiro do Sol, a cargo da Camaleão, Associação Cultural.

COLEÇÃO ARTÍSTICA  

DOAÇÕES

A Casa Museu incorporou no seu espólio, por doação dos respetivos artistas 

plásticos / autores:

Título: Amarelo II
Autor: Sara Pereira
135x92cm, técnica mista s/ tela
 
Título: Kyotovi II
Autor: Teresa Caria
50x40cm, acrílico s/ tela
 
Título: Cidade dos Príncipes
Autor: Nadir Afonso
361x252cm, serigrafia
 
Título: Cidade Translúcida
Autor: Lucy Costa
215x177cm, óleo s/ tela
 
Título: Coimbra
Autor: Valdemar Jorge
75x50cm, Fotografia
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C U LT U R A   |   M E M Ó R I A  &  C O N H E C I M E N T O

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

BISSAYA BARRETO



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO BISSAYA BARRETO

O Centro de Documentação Bissaya Barreto tem por missão recolher, conservar, 

processar e tornar acessíveis as fontes documentais que, em complemento a 

outros acervos patrimoniais, permitam produzir conhecimento e investigação, 

direta ou indiretamente, relacionados com a vida e obra de Bissaya Barreto e da 

Fundação, por ele criada, em 1958. Aberto ao público desde junho de 2009, 

mantém regular atividade tendente a otimizar procedimentos internos de inven-

tariação e digitalização dos acervos fotográficos, arquivísticos e bibliográficos 

que possui procurando, em paralelo, estabelecer pontes de ligação e de colaboração 

com serviços, congéneres, cuja informação e documentação possa acrescentar 

conhecimento sobre o seu universo de interesses. Neste sentido, foi dada conti-

nuidade à execução do protocolo firmado com o Arquivo da Universidade e, com 

base no mesmo, prosseguidas as tarefas de indexação e sumariação sobre 

documentos digitalizados do fundo da Assembleia Distrital de Coimbra que 

integram, naquele Arquivo, o Núcleo Documental Bissaya Barreto. 

Esta documentação reafirmou-se de substancial importância no cômputo das 

pesquisas efetuadas por investigadores.

DIFUSÃO CULTURAL
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Casa Museu – Espaço Vivo 
dezembro 2011 a janeiro 2012 | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Retrospectiva da atividade cultural da Casa Museu Bissaya Barreto durante os 

25 anos de abertura ao público, suportada em documentos e imagens de arquivo.
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Hospital Sanatório dos Covões 
fevereiro a junho | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Revisitação documental sobre a campanha da luta anti-tuberculose, em Coimbra, 

levada a cabo pelo Professor Bissaya Barreto e sobre o complexo hospitalar dos 

Covões
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Albino Inácio Rosa: apontamentos biográficos  
1 outubro a 31 dezembro | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Mostra documental, suportada em registos biográficos, académicos e iconográ-

ficos, sobre Albino Inácio Rosa (pai de Fernando Bissaya Barreto). 
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FUNDO ARQUIVÍSTICO / Incorporações
 

POR TRANSFERÊNCIA   

A secção documental “Bissaya Barreto” foi incorporada de correspondência 

recebida, documentos avulsos, livros e material médico, pertencentes ao patrono. 

Foi igualmente incorporada documentação produzida no âmbito da sua atividade 

empresarial e homenagens prestadas. 

A secção “Obra Social de Bissaya Barreto” foi incorporada de processos de 

obras (desenhos e plantas de arquitetura, faturação, aquisição de obras de arte 

e outros) respeitantes aos estabelecimentos: Portugal dos Pequenitos (Pavilhão 

do Brasil); Casas da Criança de Castanheira de Pera, de Soure, do Luso e Cara-

mulo; Colónia Balnear da Figueira da Foz; Colónia de Férias Ar e Sol; Instituto 

de Surdos em Bencanta; Asilo Colónia Agrícola e Psiquiátrica do Lorvão; Centro 

de Recuperação de Espariz. 

A secção “Fundação Bissaya Barreto” foi incorporada de novos copiadores de 

correspondência expedida (entre 1971 e 1990); projetos de construção ou reabi-

litação de edifícios e estabelecimentos: Casa da Criança Rainha Santa Isabel; 

Colónia Balnear da Figueira da Foz; Casa Museu Bissaya Barreto - adaptação da 

residência do patrono; Quinta dos Plátanos – adaptação a sede; Portugal dos 

Pequenitos – Museu da Criança, Museu do Traje, Museu da Marinha, Museu do 

Mobiliário; Europa dos Pequenitos; Quinta da Zombaria; Solaris – Jardim de Idosos 

na Quinta da Zombaria; Monte Formoso; clipping (1973 a 1989 e de 2005 a 2012).
 

POR DOAÇÃO 

Resultado de pesquisas regulares feitas sobre outros arquivos, institucionais ou 

pessoais, visando enriquecer os núcleos documentais relacionados com a vida e 

obra do Prof. Bissaya Barreto, foram feitas as seguintes incorporações, em 

suporte digital:

·  do Arquivo Municipal de Vila Real: a) Fotografias do Fundo de Aquiles de 

Almeida: 3 fotografias da homenagem prestada ao Prof. Bissaya Barreto na 

Casa de Saúde de Vila Real (1958); 1 fotografia do ato de entrega do diploma 

de cidadão honorário de Vila Real ao Ministro Arantes Oliveira, por Bissaya 

Barreto (1961); b) Acta da Reunião da Câmara Municipal de Vila Real de 4 de 

junho de 1958 que aprova a concessão do título de cidadão honorário a 

Bissaya Barreto pelos serviços prestados aos pobres e indigentes no concelho 

de Vila Real. In Livro n.º 97 Jun. 1958 [fls. 93-104]. c) Recortes de imprensa 

sobre Bissaya Barreto e a sua relação com a Casa de Saúde de Vila Real (A Voz 

documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança (1938-1965)”, III Foro 

Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas de la SEEPHE. Múrcia 

2012.

Conferências/Comunicações/Jornadas Científicas:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes – comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos de Coimbra (1930-1939): Como instituição de acolhimento de crianças filhas de 

mães doentes psiquiátricas” nas III Jornadas da Psiquiatria e Saúde Mental – 

Reunião Internacional organizadas pelo Grupo de História e Sociologia da Ciên-

cia e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da 

Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da 

Saúde – SHIS, em Coimbra - (Maio 2012);

>  RANGEL, Danny - comunicação “Bissaya Barreto (1886-1974): Medicina, ciência e 

política” no 3º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia: Ciên-

cia, Crise e Mudança. Évora (Setembro 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves - comunicação “Assistência da colónia portuguesa do 

Brasil (1918-1973)” (sobre Sanatório dos Covões) no 3º Encontro Nacional de 

História das Ciências e da Tecnologia: ciência, crise e mudança. Évora 

(Setembro 2012);

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos: uma obra de medicina Social no Estado Novo” no 1º Congresso Internacional 

de História Interdisciplinar da Saúde – Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra. Organização Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecno-

logia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. 

Coimbra (Outubro de 2012)

>  CARVALHEIRA, Diogo - comunicação em poster “O papel da natureza dentro do 

equipamento senatorial por Bissaya Barreto no combate à tuberculose, no distrito de 

Coimbra” no 1º Congresso Internacional de História Interdisciplinar da Saúde – 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Organização Grupo de 

História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisci-

plinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de 

História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. Coimbra (Outubro de 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves Costa – comunicação “Cultura Visual & Medicina 

Social: (Re)visitar a Obra Social de Bissaya Barreto” no Colóquio: Um Olhar Sobre a 

História da Cultura Visual da Medicina em Portugal, organizado pelo Centro de 

Estudos de Comunicação e linguagens da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade de Lisboa. (Novembro de 2012);

[FEIRA DO LIVRO]  Jardim de Livros 
29 junho a 13 julho | Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto

Diversas publicações editadas pela Fundação Bissaya Barreto, postais, estam-

pas e catálogos de exposições foram colocados à venda a preços promocionais. 
 

[WORKSHOP]  Preservar para não restaurar
18 e 19 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

Noções básicas de conservação e restauro de documentos gráficos, higieniza-

ção e manutenção de acervos bibliográficos. Formadora: Dra. Maria do Céu 

Ferreira (Responsável pela Chono’s Paper, oficina de encadernação, conserva-

ção e restauro de documentos gráficos). Dirigido ao público em geral.
 

[FORMAÇÃO INTERNA]  Bissaya Barreto: Vida, Obra e Fundação
6 março | Colónia de Férias da Torreira

Cristina Nogueira (documentalista do Centro de Documentação e formadora 

CAP) ministrou a ação formativa (8347.04-Enquadramento na Organização/Conhe- 

cimento da empresa) a colaboradores da Fundação Bissaya Barreto visando 

fomentar o conhecimento sobre a vida e obra do patrono da Fundação.
 

[PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS] III Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental – 
Reunião Internacional
4 maio | Casa Municipal da Cultura, Coimbra

Cristina Nogueira apresentou a comunicação em forma de poster “Bissaya 

Barreto e a Assistência Psiquiátrica: Investigação e Fontes” nas III Jornadas de 

Psiquiatria e Saúde Mental – Reunião Internacional, evento organizado pelo 

Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Socieda-

de de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS.

de Trás os Montes, 1959; Jornal de Notícias, 1946).

·  do Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.: a) Projeto e 

Anteprojeto de Construção dos Pavilhões de Angola e Moçambique do Portugal 

dos Pequenitos da autoria do Arquiteto Alfredo da Silva e Castro, 1967-1968. 

Os dois processos encontravam-se no Arquivo Histórico do ex-IPAD (Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento), hoje pertencente a Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, I.P. Processos relativos aos atuais pavilhões de 

Angola e Moçambique do Portugal dos Pequenitos, construídos para substituir 

os pavilhões originais, da traça do arquiteto Cassiano Branco (memórias descri-

tivas, caderno de encargos, plantas de implementação, desenhos, cortes e 

alçados de ambos os pavilhões, desenhos das portas e janelas).
 

POR PROTOCOLO 

No âmbito do protocolo de colaboração firmado entre o Arquivo da Universidade 

de Coimbra (A.U.C.) e a Fundação, o “Núcleo Documental Bissaya Barreto” foi 

acrescido de importante informação constante nos copiadores de correspon-

dência recebida /Junta de Província da Beira Litoral, uma das séries documentais 

mais extensas sobre a Obra Social, pertencente ao Fundo da Assembleia Distrital 

(A.U.C.). 
 

FUNDO BIBLIOGRÁFICO

A consulta efetuada sobre os fundos documentais do Centro de Documentação 

cumpriu sobretudo finalidades académicas, com vista à realização de teses de 

mestrado e de doutoramento ou investigação destinada à produção/publicação 

de artigos, monografias, comunicações ou exposições.

A pesquisa realizada em 2012 contribuiu para a seguinte produção académico-

científica:

Publicações:

>  COSTA, Rui Manuel Pinto - Luta contra o cancro e oncologia em Portugal. Estrutura-

ção e normalização de uma área científica. (1839 - 1975). Porto: CITCEM / Afrontamen-

to, 2012.

>  VAQUINHAS, Irene – O Casino da Figueira. Sua evolução histórica desde o Teatro-Circo 

à atualidade (1884-1978). Coimbra: Palimage, 2012.

>  CASTRO, Pedro Jorge – “Os melhores Amigos de Salazar”, Revista Sábado, N.º 

325 – 5 a 11 de Julho de 2012, Lisboa.

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – “Memória e História. Das Fontes 

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – comunicação “Memória e 

História.Das Fontes documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança 

(1938-1965)” no II Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas 

de la Sociedade Española para el Estudio del património Histórico Educativo. 

Organização da Sociedad Española para el Estudio del Património Histórico--

Educativo e Centro de estudos sobre la memoria educativa da Universidade de 

Murcia, em Murcia (Novembro de 2012).

Teses de Mestrado:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - Ternura e sensibilidade: os primeiros anos do 

Ninho dos Pequenitos de Coimbra (1930-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2012.

>  GOMES, Tânia Vanessa Araújo – Uma revista feminina em tempo de Guerra: O Caso 

da “Eva” (1939-1945). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

2012. 

>  CARVALHEIRA, Diogo – O Preventório de Penacova: Significado dentro de um conceito 

médico-social, até à reconversão turística contemporânea. Coimbra: Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2012.

>  GIL, Ângela Raquel Ruano - Portugal dos Pequenitos: museus ou parque temático, 

uma abordagem museológica. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2012.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL

O Centro de Documentação acolheu e supervisionou um estágio curricular da 

licenciatura em Ciencias de Informação, Arquivistica e Biblioteconómica a 

solicitação do Serviço de Gestão Académica / Divisão de Planeamento e Inserção 

Profissional de Coimbra (13 setembo a 12 outubro).



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO BISSAYA BARRETO

O Centro de Documentação Bissaya Barreto tem por missão recolher, conservar, 

processar e tornar acessíveis as fontes documentais que, em complemento a 

outros acervos patrimoniais, permitam produzir conhecimento e investigação, 

direta ou indiretamente, relacionados com a vida e obra de Bissaya Barreto e da 

Fundação, por ele criada, em 1958. Aberto ao público desde junho de 2009, 

mantém regular atividade tendente a otimizar procedimentos internos de inven-

tariação e digitalização dos acervos fotográficos, arquivísticos e bibliográficos 

que possui procurando, em paralelo, estabelecer pontes de ligação e de colaboração 

com serviços, congéneres, cuja informação e documentação possa acrescentar 

conhecimento sobre o seu universo de interesses. Neste sentido, foi dada conti-

nuidade à execução do protocolo firmado com o Arquivo da Universidade e, com 

base no mesmo, prosseguidas as tarefas de indexação e sumariação sobre 

documentos digitalizados do fundo da Assembleia Distrital de Coimbra que 

integram, naquele Arquivo, o Núcleo Documental Bissaya Barreto. 

Esta documentação reafirmou-se de substancial importância no cômputo das 

pesquisas efetuadas por investigadores.

DIFUSÃO CULTURAL
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Casa Museu – Espaço Vivo 
dezembro 2011 a janeiro 2012 | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Retrospectiva da atividade cultural da Casa Museu Bissaya Barreto durante os 

25 anos de abertura ao público, suportada em documentos e imagens de arquivo.
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Hospital Sanatório dos Covões 
fevereiro a junho | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Revisitação documental sobre a campanha da luta anti-tuberculose, em Coimbra, 

levada a cabo pelo Professor Bissaya Barreto e sobre o complexo hospitalar dos 

Covões
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Albino Inácio Rosa: apontamentos biográficos  
1 outubro a 31 dezembro | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Mostra documental, suportada em registos biográficos, académicos e iconográ-

ficos, sobre Albino Inácio Rosa (pai de Fernando Bissaya Barreto). 
 

FUNDO ARQUIVÍSTICO / Incorporações
 

POR TRANSFERÊNCIA   

A secção documental “Bissaya Barreto” foi incorporada de correspondência 

recebida, documentos avulsos, livros e material médico, pertencentes ao patrono. 

Foi igualmente incorporada documentação produzida no âmbito da sua atividade 

empresarial e homenagens prestadas. 

A secção “Obra Social de Bissaya Barreto” foi incorporada de processos de 

obras (desenhos e plantas de arquitetura, faturação, aquisição de obras de arte 

e outros) respeitantes aos estabelecimentos: Portugal dos Pequenitos (Pavilhão 

do Brasil); Casas da Criança de Castanheira de Pera, de Soure, do Luso e Cara-

mulo; Colónia Balnear da Figueira da Foz; Colónia de Férias Ar e Sol; Instituto 

de Surdos em Bencanta; Asilo Colónia Agrícola e Psiquiátrica do Lorvão; Centro 

de Recuperação de Espariz. 

A secção “Fundação Bissaya Barreto” foi incorporada de novos copiadores de 

correspondência expedida (entre 1971 e 1990); projetos de construção ou reabi-

litação de edifícios e estabelecimentos: Casa da Criança Rainha Santa Isabel; 

Colónia Balnear da Figueira da Foz; Casa Museu Bissaya Barreto - adaptação da 

residência do patrono; Quinta dos Plátanos – adaptação a sede; Portugal dos 

Pequenitos – Museu da Criança, Museu do Traje, Museu da Marinha, Museu do 

Mobiliário; Europa dos Pequenitos; Quinta da Zombaria; Solaris – Jardim de Idosos 

na Quinta da Zombaria; Monte Formoso; clipping (1973 a 1989 e de 2005 a 2012).
 

POR DOAÇÃO 

Resultado de pesquisas regulares feitas sobre outros arquivos, institucionais ou 

pessoais, visando enriquecer os núcleos documentais relacionados com a vida e 

obra do Prof. Bissaya Barreto, foram feitas as seguintes incorporações, em 

suporte digital:

·  do Arquivo Municipal de Vila Real: a) Fotografias do Fundo de Aquiles de 

Almeida: 3 fotografias da homenagem prestada ao Prof. Bissaya Barreto na 

Casa de Saúde de Vila Real (1958); 1 fotografia do ato de entrega do diploma 

de cidadão honorário de Vila Real ao Ministro Arantes Oliveira, por Bissaya 

Barreto (1961); b) Acta da Reunião da Câmara Municipal de Vila Real de 4 de 

junho de 1958 que aprova a concessão do título de cidadão honorário a 

Bissaya Barreto pelos serviços prestados aos pobres e indigentes no concelho 

de Vila Real. In Livro n.º 97 Jun. 1958 [fls. 93-104]. c) Recortes de imprensa 

sobre Bissaya Barreto e a sua relação com a Casa de Saúde de Vila Real (A Voz 

documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança (1938-1965)”, III Foro 

Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas de la SEEPHE. Múrcia 

2012.

Conferências/Comunicações/Jornadas Científicas:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes – comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos de Coimbra (1930-1939): Como instituição de acolhimento de crianças filhas de 

mães doentes psiquiátricas” nas III Jornadas da Psiquiatria e Saúde Mental – 

Reunião Internacional organizadas pelo Grupo de História e Sociologia da Ciên-

cia e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da 

Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da 

Saúde – SHIS, em Coimbra - (Maio 2012);

>  RANGEL, Danny - comunicação “Bissaya Barreto (1886-1974): Medicina, ciência e 

política” no 3º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia: Ciên-

cia, Crise e Mudança. Évora (Setembro 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves - comunicação “Assistência da colónia portuguesa do 

Brasil (1918-1973)” (sobre Sanatório dos Covões) no 3º Encontro Nacional de 

História das Ciências e da Tecnologia: ciência, crise e mudança. Évora 

(Setembro 2012);

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos: uma obra de medicina Social no Estado Novo” no 1º Congresso Internacional 

de História Interdisciplinar da Saúde – Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra. Organização Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecno-

logia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. 

Coimbra (Outubro de 2012)

>  CARVALHEIRA, Diogo - comunicação em poster “O papel da natureza dentro do 

equipamento senatorial por Bissaya Barreto no combate à tuberculose, no distrito de 

Coimbra” no 1º Congresso Internacional de História Interdisciplinar da Saúde – 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Organização Grupo de 

História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisci-

plinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de 

História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. Coimbra (Outubro de 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves Costa – comunicação “Cultura Visual & Medicina 

Social: (Re)visitar a Obra Social de Bissaya Barreto” no Colóquio: Um Olhar Sobre a 

História da Cultura Visual da Medicina em Portugal, organizado pelo Centro de 

Estudos de Comunicação e linguagens da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade de Lisboa. (Novembro de 2012);

[FEIRA DO LIVRO]  Jardim de Livros 
29 junho a 13 julho | Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto

Diversas publicações editadas pela Fundação Bissaya Barreto, postais, estam-

pas e catálogos de exposições foram colocados à venda a preços promocionais. 
 

[WORKSHOP]  Preservar para não restaurar
18 e 19 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

Noções básicas de conservação e restauro de documentos gráficos, higieniza-

ção e manutenção de acervos bibliográficos. Formadora: Dra. Maria do Céu 

Ferreira (Responsável pela Chono’s Paper, oficina de encadernação, conserva-

ção e restauro de documentos gráficos). Dirigido ao público em geral.
 

[FORMAÇÃO INTERNA]  Bissaya Barreto: Vida, Obra e Fundação
6 março | Colónia de Férias da Torreira

Cristina Nogueira (documentalista do Centro de Documentação e formadora 

CAP) ministrou a ação formativa (8347.04-Enquadramento na Organização/Conhe- 

cimento da empresa) a colaboradores da Fundação Bissaya Barreto visando 

fomentar o conhecimento sobre a vida e obra do patrono da Fundação.
 

[PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS] III Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental – 
Reunião Internacional
4 maio | Casa Municipal da Cultura, Coimbra

Cristina Nogueira apresentou a comunicação em forma de poster “Bissaya 

Barreto e a Assistência Psiquiátrica: Investigação e Fontes” nas III Jornadas de 

Psiquiatria e Saúde Mental – Reunião Internacional, evento organizado pelo 

Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Socieda-

de de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS.

CULTURA MEMÓRIA & CONHECIMENTO
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de Trás os Montes, 1959; Jornal de Notícias, 1946).

·  do Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.: a) Projeto e 

Anteprojeto de Construção dos Pavilhões de Angola e Moçambique do Portugal 

dos Pequenitos da autoria do Arquiteto Alfredo da Silva e Castro, 1967-1968. 

Os dois processos encontravam-se no Arquivo Histórico do ex-IPAD (Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento), hoje pertencente a Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, I.P. Processos relativos aos atuais pavilhões de 

Angola e Moçambique do Portugal dos Pequenitos, construídos para substituir 

os pavilhões originais, da traça do arquiteto Cassiano Branco (memórias descri-

tivas, caderno de encargos, plantas de implementação, desenhos, cortes e 

alçados de ambos os pavilhões, desenhos das portas e janelas).
 

POR PROTOCOLO 

No âmbito do protocolo de colaboração firmado entre o Arquivo da Universidade 

de Coimbra (A.U.C.) e a Fundação, o “Núcleo Documental Bissaya Barreto” foi 

acrescido de importante informação constante nos copiadores de correspon-

dência recebida /Junta de Província da Beira Litoral, uma das séries documentais 

mais extensas sobre a Obra Social, pertencente ao Fundo da Assembleia Distrital 

(A.U.C.). 
 

FUNDO BIBLIOGRÁFICO

A consulta efetuada sobre os fundos documentais do Centro de Documentação 

cumpriu sobretudo finalidades académicas, com vista à realização de teses de 

mestrado e de doutoramento ou investigação destinada à produção/publicação 

de artigos, monografias, comunicações ou exposições.

A pesquisa realizada em 2012 contribuiu para a seguinte produção académico-

científica:

Publicações:

>  COSTA, Rui Manuel Pinto - Luta contra o cancro e oncologia em Portugal. Estrutura-

ção e normalização de uma área científica. (1839 - 1975). Porto: CITCEM / Afrontamen-

to, 2012.

>  VAQUINHAS, Irene – O Casino da Figueira. Sua evolução histórica desde o Teatro-Circo 

à atualidade (1884-1978). Coimbra: Palimage, 2012.

>  CASTRO, Pedro Jorge – “Os melhores Amigos de Salazar”, Revista Sábado, N.º 

325 – 5 a 11 de Julho de 2012, Lisboa.

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – “Memória e História. Das Fontes 

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – comunicação “Memória e 

História.Das Fontes documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança 

(1938-1965)” no II Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas 

de la Sociedade Española para el Estudio del património Histórico Educativo. 

Organização da Sociedad Española para el Estudio del Património Histórico--

Educativo e Centro de estudos sobre la memoria educativa da Universidade de 

Murcia, em Murcia (Novembro de 2012).

Teses de Mestrado:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - Ternura e sensibilidade: os primeiros anos do 

Ninho dos Pequenitos de Coimbra (1930-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2012.

>  GOMES, Tânia Vanessa Araújo – Uma revista feminina em tempo de Guerra: O Caso 

da “Eva” (1939-1945). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

2012. 

>  CARVALHEIRA, Diogo – O Preventório de Penacova: Significado dentro de um conceito 

médico-social, até à reconversão turística contemporânea. Coimbra: Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2012.

>  GIL, Ângela Raquel Ruano - Portugal dos Pequenitos: museus ou parque temático, 

uma abordagem museológica. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2012.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL

O Centro de Documentação acolheu e supervisionou um estágio curricular da 

licenciatura em Ciencias de Informação, Arquivistica e Biblioteconómica a 

solicitação do Serviço de Gestão Académica / Divisão de Planeamento e Inserção 

Profissional de Coimbra (13 setembo a 12 outubro).



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO BISSAYA BARRETO

O Centro de Documentação Bissaya Barreto tem por missão recolher, conservar, 

processar e tornar acessíveis as fontes documentais que, em complemento a 

outros acervos patrimoniais, permitam produzir conhecimento e investigação, 

direta ou indiretamente, relacionados com a vida e obra de Bissaya Barreto e da 

Fundação, por ele criada, em 1958. Aberto ao público desde junho de 2009, 

mantém regular atividade tendente a otimizar procedimentos internos de inven-

tariação e digitalização dos acervos fotográficos, arquivísticos e bibliográficos 

que possui procurando, em paralelo, estabelecer pontes de ligação e de colaboração 

com serviços, congéneres, cuja informação e documentação possa acrescentar 

conhecimento sobre o seu universo de interesses. Neste sentido, foi dada conti-

nuidade à execução do protocolo firmado com o Arquivo da Universidade e, com 

base no mesmo, prosseguidas as tarefas de indexação e sumariação sobre 

documentos digitalizados do fundo da Assembleia Distrital de Coimbra que 

integram, naquele Arquivo, o Núcleo Documental Bissaya Barreto. 

Esta documentação reafirmou-se de substancial importância no cômputo das 

pesquisas efetuadas por investigadores.

DIFUSÃO CULTURAL
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Casa Museu – Espaço Vivo 
dezembro 2011 a janeiro 2012 | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Retrospectiva da atividade cultural da Casa Museu Bissaya Barreto durante os 

25 anos de abertura ao público, suportada em documentos e imagens de arquivo.
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Hospital Sanatório dos Covões 
fevereiro a junho | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Revisitação documental sobre a campanha da luta anti-tuberculose, em Coimbra, 

levada a cabo pelo Professor Bissaya Barreto e sobre o complexo hospitalar dos 

Covões
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Albino Inácio Rosa: apontamentos biográficos  
1 outubro a 31 dezembro | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Mostra documental, suportada em registos biográficos, académicos e iconográ-

ficos, sobre Albino Inácio Rosa (pai de Fernando Bissaya Barreto). 
 

FUNDO ARQUIVÍSTICO / Incorporações
 

POR TRANSFERÊNCIA   

A secção documental “Bissaya Barreto” foi incorporada de correspondência 

recebida, documentos avulsos, livros e material médico, pertencentes ao patrono. 

Foi igualmente incorporada documentação produzida no âmbito da sua atividade 

empresarial e homenagens prestadas. 

A secção “Obra Social de Bissaya Barreto” foi incorporada de processos de 

obras (desenhos e plantas de arquitetura, faturação, aquisição de obras de arte 

e outros) respeitantes aos estabelecimentos: Portugal dos Pequenitos (Pavilhão 

do Brasil); Casas da Criança de Castanheira de Pera, de Soure, do Luso e Cara-

mulo; Colónia Balnear da Figueira da Foz; Colónia de Férias Ar e Sol; Instituto 

de Surdos em Bencanta; Asilo Colónia Agrícola e Psiquiátrica do Lorvão; Centro 

de Recuperação de Espariz. 

A secção “Fundação Bissaya Barreto” foi incorporada de novos copiadores de 

correspondência expedida (entre 1971 e 1990); projetos de construção ou reabi-

litação de edifícios e estabelecimentos: Casa da Criança Rainha Santa Isabel; 

Colónia Balnear da Figueira da Foz; Casa Museu Bissaya Barreto - adaptação da 

residência do patrono; Quinta dos Plátanos – adaptação a sede; Portugal dos 

Pequenitos – Museu da Criança, Museu do Traje, Museu da Marinha, Museu do 

Mobiliário; Europa dos Pequenitos; Quinta da Zombaria; Solaris – Jardim de Idosos 

na Quinta da Zombaria; Monte Formoso; clipping (1973 a 1989 e de 2005 a 2012).
 

POR DOAÇÃO 

Resultado de pesquisas regulares feitas sobre outros arquivos, institucionais ou 

pessoais, visando enriquecer os núcleos documentais relacionados com a vida e 

obra do Prof. Bissaya Barreto, foram feitas as seguintes incorporações, em 

suporte digital:

·  do Arquivo Municipal de Vila Real: a) Fotografias do Fundo de Aquiles de 

Almeida: 3 fotografias da homenagem prestada ao Prof. Bissaya Barreto na 

Casa de Saúde de Vila Real (1958); 1 fotografia do ato de entrega do diploma 

de cidadão honorário de Vila Real ao Ministro Arantes Oliveira, por Bissaya 

Barreto (1961); b) Acta da Reunião da Câmara Municipal de Vila Real de 4 de 

junho de 1958 que aprova a concessão do título de cidadão honorário a 

Bissaya Barreto pelos serviços prestados aos pobres e indigentes no concelho 

de Vila Real. In Livro n.º 97 Jun. 1958 [fls. 93-104]. c) Recortes de imprensa 

sobre Bissaya Barreto e a sua relação com a Casa de Saúde de Vila Real (A Voz 

CULTURA MEMÓRIA & CONHECIMENTO
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documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança (1938-1965)”, III Foro 

Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas de la SEEPHE. Múrcia 

2012.

Conferências/Comunicações/Jornadas Científicas:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes – comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos de Coimbra (1930-1939): Como instituição de acolhimento de crianças filhas de 

mães doentes psiquiátricas” nas III Jornadas da Psiquiatria e Saúde Mental – 

Reunião Internacional organizadas pelo Grupo de História e Sociologia da Ciên-

cia e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da 

Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da 

Saúde – SHIS, em Coimbra - (Maio 2012);

>  RANGEL, Danny - comunicação “Bissaya Barreto (1886-1974): Medicina, ciência e 

política” no 3º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia: Ciên-

cia, Crise e Mudança. Évora (Setembro 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves - comunicação “Assistência da colónia portuguesa do 

Brasil (1918-1973)” (sobre Sanatório dos Covões) no 3º Encontro Nacional de 

História das Ciências e da Tecnologia: ciência, crise e mudança. Évora 

(Setembro 2012);

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos: uma obra de medicina Social no Estado Novo” no 1º Congresso Internacional 

de História Interdisciplinar da Saúde – Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra. Organização Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecno-

logia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. 

Coimbra (Outubro de 2012)

>  CARVALHEIRA, Diogo - comunicação em poster “O papel da natureza dentro do 

equipamento senatorial por Bissaya Barreto no combate à tuberculose, no distrito de 

Coimbra” no 1º Congresso Internacional de História Interdisciplinar da Saúde – 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Organização Grupo de 

História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisci-

plinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de 

História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. Coimbra (Outubro de 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves Costa – comunicação “Cultura Visual & Medicina 

Social: (Re)visitar a Obra Social de Bissaya Barreto” no Colóquio: Um Olhar Sobre a 

História da Cultura Visual da Medicina em Portugal, organizado pelo Centro de 

Estudos de Comunicação e linguagens da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade de Lisboa. (Novembro de 2012);

[FEIRA DO LIVRO]  Jardim de Livros 
29 junho a 13 julho | Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto

Diversas publicações editadas pela Fundação Bissaya Barreto, postais, estam-

pas e catálogos de exposições foram colocados à venda a preços promocionais. 
 

[WORKSHOP]  Preservar para não restaurar
18 e 19 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

Noções básicas de conservação e restauro de documentos gráficos, higieniza-

ção e manutenção de acervos bibliográficos. Formadora: Dra. Maria do Céu 

Ferreira (Responsável pela Chono’s Paper, oficina de encadernação, conserva-

ção e restauro de documentos gráficos). Dirigido ao público em geral.
 

[FORMAÇÃO INTERNA]  Bissaya Barreto: Vida, Obra e Fundação
6 março | Colónia de Férias da Torreira

Cristina Nogueira (documentalista do Centro de Documentação e formadora 

CAP) ministrou a ação formativa (8347.04-Enquadramento na Organização/Conhe- 

cimento da empresa) a colaboradores da Fundação Bissaya Barreto visando 

fomentar o conhecimento sobre a vida e obra do patrono da Fundação.
 

[PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS] III Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental – 
Reunião Internacional
4 maio | Casa Municipal da Cultura, Coimbra

Cristina Nogueira apresentou a comunicação em forma de poster “Bissaya 

Barreto e a Assistência Psiquiátrica: Investigação e Fontes” nas III Jornadas de 

Psiquiatria e Saúde Mental – Reunião Internacional, evento organizado pelo 

Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Socieda-

de de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS.

de Trás os Montes, 1959; Jornal de Notícias, 1946).

·  do Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.: a) Projeto e 

Anteprojeto de Construção dos Pavilhões de Angola e Moçambique do Portugal 

dos Pequenitos da autoria do Arquiteto Alfredo da Silva e Castro, 1967-1968. 

Os dois processos encontravam-se no Arquivo Histórico do ex-IPAD (Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento), hoje pertencente a Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, I.P. Processos relativos aos atuais pavilhões de 

Angola e Moçambique do Portugal dos Pequenitos, construídos para substituir 

os pavilhões originais, da traça do arquiteto Cassiano Branco (memórias descri-

tivas, caderno de encargos, plantas de implementação, desenhos, cortes e 

alçados de ambos os pavilhões, desenhos das portas e janelas).
 

POR PROTOCOLO 

No âmbito do protocolo de colaboração firmado entre o Arquivo da Universidade 

de Coimbra (A.U.C.) e a Fundação, o “Núcleo Documental Bissaya Barreto” foi 

acrescido de importante informação constante nos copiadores de correspon-

dência recebida /Junta de Província da Beira Litoral, uma das séries documentais 

mais extensas sobre a Obra Social, pertencente ao Fundo da Assembleia Distrital 

(A.U.C.). 
 

FUNDO BIBLIOGRÁFICO

A consulta efetuada sobre os fundos documentais do Centro de Documentação 

cumpriu sobretudo finalidades académicas, com vista à realização de teses de 

mestrado e de doutoramento ou investigação destinada à produção/publicação 

de artigos, monografias, comunicações ou exposições.

A pesquisa realizada em 2012 contribuiu para a seguinte produção académico-

científica:

Publicações:

>  COSTA, Rui Manuel Pinto - Luta contra o cancro e oncologia em Portugal. Estrutura-

ção e normalização de uma área científica. (1839 - 1975). Porto: CITCEM / Afrontamen-

to, 2012.

>  VAQUINHAS, Irene – O Casino da Figueira. Sua evolução histórica desde o Teatro-Circo 

à atualidade (1884-1978). Coimbra: Palimage, 2012.

>  CASTRO, Pedro Jorge – “Os melhores Amigos de Salazar”, Revista Sábado, N.º 

325 – 5 a 11 de Julho de 2012, Lisboa.

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – “Memória e História. Das Fontes 

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – comunicação “Memória e 

História.Das Fontes documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança 

(1938-1965)” no II Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas 

de la Sociedade Española para el Estudio del património Histórico Educativo. 

Organização da Sociedad Española para el Estudio del Património Histórico--

Educativo e Centro de estudos sobre la memoria educativa da Universidade de 

Murcia, em Murcia (Novembro de 2012).

Teses de Mestrado:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - Ternura e sensibilidade: os primeiros anos do 

Ninho dos Pequenitos de Coimbra (1930-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2012.

>  GOMES, Tânia Vanessa Araújo – Uma revista feminina em tempo de Guerra: O Caso 

da “Eva” (1939-1945). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

2012. 

>  CARVALHEIRA, Diogo – O Preventório de Penacova: Significado dentro de um conceito 

médico-social, até à reconversão turística contemporânea. Coimbra: Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2012.

>  GIL, Ângela Raquel Ruano - Portugal dos Pequenitos: museus ou parque temático, 

uma abordagem museológica. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2012.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL

O Centro de Documentação acolheu e supervisionou um estágio curricular da 

licenciatura em Ciencias de Informação, Arquivistica e Biblioteconómica a 

solicitação do Serviço de Gestão Académica / Divisão de Planeamento e Inserção 

Profissional de Coimbra (13 setembo a 12 outubro).



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO BISSAYA BARRETO

O Centro de Documentação Bissaya Barreto tem por missão recolher, conservar, 

processar e tornar acessíveis as fontes documentais que, em complemento a 

outros acervos patrimoniais, permitam produzir conhecimento e investigação, 

direta ou indiretamente, relacionados com a vida e obra de Bissaya Barreto e da 

Fundação, por ele criada, em 1958. Aberto ao público desde junho de 2009, 

mantém regular atividade tendente a otimizar procedimentos internos de inven-

tariação e digitalização dos acervos fotográficos, arquivísticos e bibliográficos 

que possui procurando, em paralelo, estabelecer pontes de ligação e de colaboração 

com serviços, congéneres, cuja informação e documentação possa acrescentar 

conhecimento sobre o seu universo de interesses. Neste sentido, foi dada conti-

nuidade à execução do protocolo firmado com o Arquivo da Universidade e, com 

base no mesmo, prosseguidas as tarefas de indexação e sumariação sobre 

documentos digitalizados do fundo da Assembleia Distrital de Coimbra que 

integram, naquele Arquivo, o Núcleo Documental Bissaya Barreto. 

Esta documentação reafirmou-se de substancial importância no cômputo das 

pesquisas efetuadas por investigadores.

DIFUSÃO CULTURAL
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Casa Museu – Espaço Vivo 
dezembro 2011 a janeiro 2012 | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Retrospectiva da atividade cultural da Casa Museu Bissaya Barreto durante os 

25 anos de abertura ao público, suportada em documentos e imagens de arquivo.
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Hospital Sanatório dos Covões 
fevereiro a junho | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Revisitação documental sobre a campanha da luta anti-tuberculose, em Coimbra, 

levada a cabo pelo Professor Bissaya Barreto e sobre o complexo hospitalar dos 

Covões
 

[MOSTRA DOCUMENTAL]  Albino Inácio Rosa: apontamentos biográficos  
1 outubro a 31 dezembro | Centro de Documentação Bissaya Barreto

Mostra documental, suportada em registos biográficos, académicos e iconográ-

ficos, sobre Albino Inácio Rosa (pai de Fernando Bissaya Barreto). 
 

FUNDO ARQUIVÍSTICO / Incorporações
 

POR TRANSFERÊNCIA   

A secção documental “Bissaya Barreto” foi incorporada de correspondência 

recebida, documentos avulsos, livros e material médico, pertencentes ao patrono. 

Foi igualmente incorporada documentação produzida no âmbito da sua atividade 

empresarial e homenagens prestadas. 

A secção “Obra Social de Bissaya Barreto” foi incorporada de processos de 

obras (desenhos e plantas de arquitetura, faturação, aquisição de obras de arte 

e outros) respeitantes aos estabelecimentos: Portugal dos Pequenitos (Pavilhão 

do Brasil); Casas da Criança de Castanheira de Pera, de Soure, do Luso e Cara-

mulo; Colónia Balnear da Figueira da Foz; Colónia de Férias Ar e Sol; Instituto 

de Surdos em Bencanta; Asilo Colónia Agrícola e Psiquiátrica do Lorvão; Centro 

de Recuperação de Espariz. 

A secção “Fundação Bissaya Barreto” foi incorporada de novos copiadores de 

correspondência expedida (entre 1971 e 1990); projetos de construção ou reabi-

litação de edifícios e estabelecimentos: Casa da Criança Rainha Santa Isabel; 

Colónia Balnear da Figueira da Foz; Casa Museu Bissaya Barreto - adaptação da 

residência do patrono; Quinta dos Plátanos – adaptação a sede; Portugal dos 

Pequenitos – Museu da Criança, Museu do Traje, Museu da Marinha, Museu do 

Mobiliário; Europa dos Pequenitos; Quinta da Zombaria; Solaris – Jardim de Idosos 

na Quinta da Zombaria; Monte Formoso; clipping (1973 a 1989 e de 2005 a 2012).
 

POR DOAÇÃO 

Resultado de pesquisas regulares feitas sobre outros arquivos, institucionais ou 

pessoais, visando enriquecer os núcleos documentais relacionados com a vida e 

obra do Prof. Bissaya Barreto, foram feitas as seguintes incorporações, em 

suporte digital:

·  do Arquivo Municipal de Vila Real: a) Fotografias do Fundo de Aquiles de 

Almeida: 3 fotografias da homenagem prestada ao Prof. Bissaya Barreto na 

Casa de Saúde de Vila Real (1958); 1 fotografia do ato de entrega do diploma 

de cidadão honorário de Vila Real ao Ministro Arantes Oliveira, por Bissaya 

Barreto (1961); b) Acta da Reunião da Câmara Municipal de Vila Real de 4 de 

junho de 1958 que aprova a concessão do título de cidadão honorário a 

Bissaya Barreto pelos serviços prestados aos pobres e indigentes no concelho 

de Vila Real. In Livro n.º 97 Jun. 1958 [fls. 93-104]. c) Recortes de imprensa 

sobre Bissaya Barreto e a sua relação com a Casa de Saúde de Vila Real (A Voz 

documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança (1938-1965)”, III Foro 

Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas de la SEEPHE. Múrcia 

2012.

Conferências/Comunicações/Jornadas Científicas:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes – comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos de Coimbra (1930-1939): Como instituição de acolhimento de crianças filhas de 

mães doentes psiquiátricas” nas III Jornadas da Psiquiatria e Saúde Mental – 

Reunião Internacional organizadas pelo Grupo de História e Sociologia da Ciên-

cia e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da 

Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da 

Saúde – SHIS, em Coimbra - (Maio 2012);

>  RANGEL, Danny - comunicação “Bissaya Barreto (1886-1974): Medicina, ciência e 

política” no 3º Encontro Nacional de História das Ciências e da Tecnologia: Ciên-

cia, Crise e Mudança. Évora (Setembro 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves - comunicação “Assistência da colónia portuguesa do 

Brasil (1918-1973)” (sobre Sanatório dos Covões) no 3º Encontro Nacional de 

História das Ciências e da Tecnologia: ciência, crise e mudança. Évora 

(Setembro 2012);

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - comunicação em poster “O Ninho dos 

Pequenitos: uma obra de medicina Social no Estado Novo” no 1º Congresso Internacional 

de História Interdisciplinar da Saúde – Faculdade de Farmácia da Universidade 

de Coimbra. Organização Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecno-

logia do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de 

Coimbra – CEIS20 e Sociedade de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. 

Coimbra (Outubro de 2012)

>  CARVALHEIRA, Diogo - comunicação em poster “O papel da natureza dentro do 

equipamento senatorial por Bissaya Barreto no combate à tuberculose, no distrito de 

Coimbra” no 1º Congresso Internacional de História Interdisciplinar da Saúde – 

Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Organização Grupo de 

História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos Interdisci-

plinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Sociedade de 

História Interdisciplinar da Saúde – SHIS. Coimbra (Outubro de 2012);

>  COSTA, Luís Manuel Neves Costa – comunicação “Cultura Visual & Medicina 

Social: (Re)visitar a Obra Social de Bissaya Barreto” no Colóquio: Um Olhar Sobre a 

História da Cultura Visual da Medicina em Portugal, organizado pelo Centro de 

Estudos de Comunicação e linguagens da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade de Lisboa. (Novembro de 2012);

[FEIRA DO LIVRO]  Jardim de Livros 
29 junho a 13 julho | Jardim da Casa Museu Bissaya Barreto

Diversas publicações editadas pela Fundação Bissaya Barreto, postais, estam-

pas e catálogos de exposições foram colocados à venda a preços promocionais. 
 

[WORKSHOP]  Preservar para não restaurar
18 e 19 outubro | Casa Museu Bissaya Barreto

Noções básicas de conservação e restauro de documentos gráficos, higieniza-

ção e manutenção de acervos bibliográficos. Formadora: Dra. Maria do Céu 

Ferreira (Responsável pela Chono’s Paper, oficina de encadernação, conserva-

ção e restauro de documentos gráficos). Dirigido ao público em geral.
 

[FORMAÇÃO INTERNA]  Bissaya Barreto: Vida, Obra e Fundação
6 março | Colónia de Férias da Torreira

Cristina Nogueira (documentalista do Centro de Documentação e formadora 

CAP) ministrou a ação formativa (8347.04-Enquadramento na Organização/Conhe- 

cimento da empresa) a colaboradores da Fundação Bissaya Barreto visando 

fomentar o conhecimento sobre a vida e obra do patrono da Fundação.
 

[PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS] III Jornadas de Psiquiatria e Saúde Mental – 
Reunião Internacional
4 maio | Casa Municipal da Cultura, Coimbra

Cristina Nogueira apresentou a comunicação em forma de poster “Bissaya 

Barreto e a Assistência Psiquiátrica: Investigação e Fontes” nas III Jornadas de 

Psiquiatria e Saúde Mental – Reunião Internacional, evento organizado pelo 

Grupo de História e Sociologia da Ciência e da Tecnologia do Centro de Estudos 

Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra – CEIS20 e Socieda-

de de História Interdisciplinar da Saúde – SHIS.

de Trás os Montes, 1959; Jornal de Notícias, 1946).

·  do Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.: a) Projeto e 

Anteprojeto de Construção dos Pavilhões de Angola e Moçambique do Portugal 

dos Pequenitos da autoria do Arquiteto Alfredo da Silva e Castro, 1967-1968. 

Os dois processos encontravam-se no Arquivo Histórico do ex-IPAD (Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento), hoje pertencente a Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, I.P. Processos relativos aos atuais pavilhões de 

Angola e Moçambique do Portugal dos Pequenitos, construídos para substituir 

os pavilhões originais, da traça do arquiteto Cassiano Branco (memórias descri-

tivas, caderno de encargos, plantas de implementação, desenhos, cortes e 

alçados de ambos os pavilhões, desenhos das portas e janelas).
 

POR PROTOCOLO 

No âmbito do protocolo de colaboração firmado entre o Arquivo da Universidade 

de Coimbra (A.U.C.) e a Fundação, o “Núcleo Documental Bissaya Barreto” foi 

acrescido de importante informação constante nos copiadores de correspon-

dência recebida /Junta de Província da Beira Litoral, uma das séries documentais 

mais extensas sobre a Obra Social, pertencente ao Fundo da Assembleia Distrital 

(A.U.C.). 
 

FUNDO BIBLIOGRÁFICO

A consulta efetuada sobre os fundos documentais do Centro de Documentação 

cumpriu sobretudo finalidades académicas, com vista à realização de teses de 

mestrado e de doutoramento ou investigação destinada à produção/publicação 

de artigos, monografias, comunicações ou exposições.

A pesquisa realizada em 2012 contribuiu para a seguinte produção académico-

científica:

Publicações:

>  COSTA, Rui Manuel Pinto - Luta contra o cancro e oncologia em Portugal. Estrutura-

ção e normalização de uma área científica. (1839 - 1975). Porto: CITCEM / Afrontamen-

to, 2012.

>  VAQUINHAS, Irene – O Casino da Figueira. Sua evolução histórica desde o Teatro-Circo 

à atualidade (1884-1978). Coimbra: Palimage, 2012.

>  CASTRO, Pedro Jorge – “Os melhores Amigos de Salazar”, Revista Sábado, N.º 

325 – 5 a 11 de Julho de 2012, Lisboa.

>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – “Memória e História. Das Fontes 
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>  FERREIRA, António Gomes e MOTA, Luís – comunicação “Memória e 

História.Das Fontes documentais aos testemunhos orais no projeto das Casas da Criança 

(1938-1965)” no II Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico: V Jornadas Científicas 

de la Sociedade Española para el Estudio del património Histórico Educativo. 

Organização da Sociedad Española para el Estudio del Património Histórico--

Educativo e Centro de estudos sobre la memoria educativa da Universidade de 

Murcia, em Murcia (Novembro de 2012).

Teses de Mestrado:

>  ÁLVARO, Carolina Gregório Mendes - Ternura e sensibilidade: os primeiros anos do 

Ninho dos Pequenitos de Coimbra (1930-1939). Coimbra: Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, 2012.

>  GOMES, Tânia Vanessa Araújo – Uma revista feminina em tempo de Guerra: O Caso 

da “Eva” (1939-1945). Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

2012. 

>  CARVALHEIRA, Diogo – O Preventório de Penacova: Significado dentro de um conceito 

médico-social, até à reconversão turística contemporânea. Coimbra: Faculdade de Ciên-

cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2012.

>  GIL, Ângela Raquel Ruano - Portugal dos Pequenitos: museus ou parque temático, 

uma abordagem museológica. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2012.

AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL

O Centro de Documentação acolheu e supervisionou um estágio curricular da 

licenciatura em Ciencias de Informação, Arquivistica e Biblioteconómica a 

solicitação do Serviço de Gestão Académica / Divisão de Planeamento e Inserção 

Profissional de Coimbra (13 setembo a 12 outubro).


