
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);
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[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 

>  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).

CULTURA  MEMÓRIA & CONHECIMENTO
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C U LT U R A   |   S A B E R  &  F A Z E R  A C O N T E C E R

CASA DAS ARTES 

DA FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO

 



Espaço de cultura destinado à valorização e projeção das artes, aberto à emergência 

criativa, à inovação no ser e no fazer acontecer, à partilha de experiências entre o 

que é e não é comum partilhar, a Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto é, 

desde finais de 2009, um espaço-residência para jovens associações culturais do 

tecido urbano de Coimbra aspirantes ao reconhecimento e projeção das suas 

produções criativas e artísticas.

Associações residentes em 2012: 

Camaleão-Associação Cultural (desde outubro 2009)

Marionet – Companhia de Teatro (desde outubro 2009)

Jazz ao Centro (entre abril e junho 2012)

Lugar Comum (desde julho 2012)

CULTURA SABER & FAZER ACONTECER
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Numa articulação com a cidade e os seus públicos e numa perspectiva de 

dinamização da própria Casa das Artes, as associações desenvolveram projetos 

artísticos de grande maturidade e consistência, experimentando interessantes 

intersecções disciplinares, parcerias e estruturas artísticas alternativas, oferecendo 

a Coimbra a oportunidade de assistir a novas formas de fazer acontecer.

A Camaleão – Associação Cultural explora diversas áreas artísticas e performa-

tivas (da arte dramática e de contar histórias à escrita poética e para cena; da 

imagem à música) no âmbito da prática e do estudo que desenvolve entre a 

sociologia do espetáculo e os estudos de teatro.

A companhia de teatro Marionet procura abrir espaço para o florescimento de 

novos profissionais nas diferentes áreas da criação teatral e explorar caminhos 

artísticos diferentes, apostar em novos criadores e novas ideias. Defende a neces-

sidade constante de experimentação, refletida numa grande variedade formal e de 

conteúdos, a partir da criação de novos textos dramáticos em português, bem 

como de bandas sonoras e vídeos originais.  

O Jazz ao Centro Clube (JACC), nascido para dar continuidade aos Encontros 

Internacionais de Jazz de Coimbra (apoio Coimbra Capital nacional da Cultura 

2003) desenvolve um vasto conjunto de actividades descentralizadas mas 

sempre alinhadas com a promoção, divulgação e ensino do Jazz.

A associação Lugar Comum abre espaço à organização e promoção de concertos 

musicais com programação alternativa e atenta às novas propostas da música 

independente, intervindo cumulativamente no sentido da interação e aproximação 

a outros domínios artísticos, como sejam a escrita, o teatro, o cinema, a fotografia 

e as artes plásticas.



Espaço de cultura destinado à valorização e projeção das artes, aberto à emergência 

criativa, à inovação no ser e no fazer acontecer, à partilha de experiências entre o 

que é e não é comum partilhar, a Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto é, 

desde finais de 2009, um espaço-residência para jovens associações culturais do 

tecido urbano de Coimbra aspirantes ao reconhecimento e projeção das suas 

produções criativas e artísticas.

Associações residentes em 2012: 

Camaleão-Associação Cultural (desde outubro 2009)

Marionet – Companhia de Teatro (desde outubro 2009)

Jazz ao Centro (entre abril e junho 2012)

Lugar Comum (desde julho 2012)

Numa articulação com a cidade e os seus públicos e numa perspectiva de 

dinamização da própria Casa das Artes, as associações desenvolveram projetos 

artísticos de grande maturidade e consistência, experimentando interessantes 

intersecções disciplinares, parcerias e estruturas artísticas alternativas, oferecendo 

a Coimbra a oportunidade de assistir a novas formas de fazer acontecer.

A Camaleão – Associação Cultural explora diversas áreas artísticas e performa-
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independente, intervindo cumulativamente no sentido da interação e aproximação 

a outros domínios artísticos, como sejam a escrita, o teatro, o cinema, a fotografia 
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C U LT U R A   |   P E D A G O G I A  &  L A Z E R

PORTUGAL DOS PEQUENITOS

 



PORTUGAL DOS PEQUENITOS   

Parque temático de caraterísticas singulares no país, o Portugal dos Pequenitos 

permanece um ícone incontornável do pensamento pedagógico de Bissaya Barreto e 

da Obra Social por si criada a partir da década de 30, em prol da proteção e 

educação das crianças. Visitado por milhares de portugueses e estrangeiros, 

espaço de encontro de todas as idades, lugar de cruzamento de memórias e de 

gerações, afirma-se como importante estrutura lúdica e de apoio ao ensino da 

história de Portugal, da sua identidade arquitetónica e artística, preservando 

marcos incontornáveis da sua memória coletiva num tempo e espaços de contextua-

lização definidos. A genialidade da sua construção, os vínculos e os diálogos que 

estabelece com o visitante transformam-no, anualmente, num pólo de renovado 

interesse para a investigação no âmbito de diversas ciências sociais e humanas.

EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE VISITOU O PORTUGAL DOS PEQUENITOS 

A Fundação recebeu, no dia 12 de maio, no Portugal dos Pequenitos, o Senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob Jeremias Nyambir. Na 

visita, que integrou passagem obrigatória pelo pavilhão representativo daquela 

República Popular, a Fundação Bissaya Barreto aproveitou para reafirmar a 

contínua abertura à aproximação de culturas, mormente de ligação aos países 

de língua oficial portuguesa. 

PORTAL GOOGLE DIVULGOU PORTUGAL DOS PEQUENITOS PARA RECORDAR 
CASSIANO BRANCO 

Todos os internautas que, em 13 de agosto, acederam à internet através do 

portal Google reconheceram, na imagem associada ao motor de busca, o Portu-

gal dos Pequenitos, um dos projetos de referência maior da autoria do arquiteto 

Cassiano Branco, assim homenageado na data que assinalou o 115º aniversário 

do seu nascimento. Cassiano Branco foi considerado “a personalidade mais 

poderosa e inventiva do modernismo mas também a mais versátil entre a 

linguagem moderna e o estilo tradicional”.
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MARKETING E PARCERIAS

Consciente da significativa expressão que o parque representa no quadro das 

ofertas turísticas da região centro e atento às repercussões que, por virtude do 

agravamento da conjuntura financeira, se fizeram neste segmento, o Portugal 

dos Pequenitos voltou a reforçar estratégias de marketing e de alargamento de 

contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.

VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 

propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.

Imagem retirada a 13 de Agosto de 2012 do motor de busca Google, na data do 115º aniversário do Portugal 
dos Pequenitos
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contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.

VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 
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propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.



PORTUGAL DOS PEQUENITOS   

Parque temático de caraterísticas singulares no país, o Portugal dos Pequenitos 

permanece um ícone incontornável do pensamento pedagógico de Bissaya Barreto e 

da Obra Social por si criada a partir da década de 30, em prol da proteção e 

educação das crianças. Visitado por milhares de portugueses e estrangeiros, 

espaço de encontro de todas as idades, lugar de cruzamento de memórias e de 

gerações, afirma-se como importante estrutura lúdica e de apoio ao ensino da 

história de Portugal, da sua identidade arquitetónica e artística, preservando 

marcos incontornáveis da sua memória coletiva num tempo e espaços de contextua-

lização definidos. A genialidade da sua construção, os vínculos e os diálogos que 

estabelece com o visitante transformam-no, anualmente, num pólo de renovado 

interesse para a investigação no âmbito de diversas ciências sociais e humanas.

EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE VISITOU O PORTUGAL DOS PEQUENITOS 

A Fundação recebeu, no dia 12 de maio, no Portugal dos Pequenitos, o Senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob Jeremias Nyambir. Na 

visita, que integrou passagem obrigatória pelo pavilhão representativo daquela 

República Popular, a Fundação Bissaya Barreto aproveitou para reafirmar a 

contínua abertura à aproximação de culturas, mormente de ligação aos países 

de língua oficial portuguesa. 

PORTAL GOOGLE DIVULGOU PORTUGAL DOS PEQUENITOS PARA RECORDAR 
CASSIANO BRANCO 

Todos os internautas que, em 13 de agosto, acederam à internet através do 

portal Google reconheceram, na imagem associada ao motor de busca, o Portu-

gal dos Pequenitos, um dos projetos de referência maior da autoria do arquiteto 

Cassiano Branco, assim homenageado na data que assinalou o 115º aniversário 

do seu nascimento. Cassiano Branco foi considerado “a personalidade mais 

poderosa e inventiva do modernismo mas também a mais versátil entre a 

linguagem moderna e o estilo tradicional”.

MARKETING E PARCERIAS

Consciente da significativa expressão que o parque representa no quadro das 

ofertas turísticas da região centro e atento às repercussões que, por virtude do 

agravamento da conjuntura financeira, se fizeram neste segmento, o Portugal 

dos Pequenitos voltou a reforçar estratégias de marketing e de alargamento de 

contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 
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PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.

VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 

propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.



PORTUGAL DOS PEQUENITOS   

Parque temático de caraterísticas singulares no país, o Portugal dos Pequenitos 

permanece um ícone incontornável do pensamento pedagógico de Bissaya Barreto e 

da Obra Social por si criada a partir da década de 30, em prol da proteção e 

educação das crianças. Visitado por milhares de portugueses e estrangeiros, 

espaço de encontro de todas as idades, lugar de cruzamento de memórias e de 

gerações, afirma-se como importante estrutura lúdica e de apoio ao ensino da 

história de Portugal, da sua identidade arquitetónica e artística, preservando 

marcos incontornáveis da sua memória coletiva num tempo e espaços de contextua-

lização definidos. A genialidade da sua construção, os vínculos e os diálogos que 

estabelece com o visitante transformam-no, anualmente, num pólo de renovado 

interesse para a investigação no âmbito de diversas ciências sociais e humanas.

EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE VISITOU O PORTUGAL DOS PEQUENITOS 

A Fundação recebeu, no dia 12 de maio, no Portugal dos Pequenitos, o Senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob Jeremias Nyambir. Na 

visita, que integrou passagem obrigatória pelo pavilhão representativo daquela 

República Popular, a Fundação Bissaya Barreto aproveitou para reafirmar a 

contínua abertura à aproximação de culturas, mormente de ligação aos países 

de língua oficial portuguesa. 

PORTAL GOOGLE DIVULGOU PORTUGAL DOS PEQUENITOS PARA RECORDAR 
CASSIANO BRANCO 

Todos os internautas que, em 13 de agosto, acederam à internet através do 

portal Google reconheceram, na imagem associada ao motor de busca, o Portu-

gal dos Pequenitos, um dos projetos de referência maior da autoria do arquiteto 

Cassiano Branco, assim homenageado na data que assinalou o 115º aniversário 

do seu nascimento. Cassiano Branco foi considerado “a personalidade mais 

poderosa e inventiva do modernismo mas também a mais versátil entre a 

linguagem moderna e o estilo tradicional”.

MARKETING E PARCERIAS

Consciente da significativa expressão que o parque representa no quadro das 

ofertas turísticas da região centro e atento às repercussões que, por virtude do 

agravamento da conjuntura financeira, se fizeram neste segmento, o Portugal 

dos Pequenitos voltou a reforçar estratégias de marketing e de alargamento de 

contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.

VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 

propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

CULTURA  PEDAGOGIA & LAZER

1

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.



PORTUGAL DOS PEQUENITOS   

Parque temático de caraterísticas singulares no país, o Portugal dos Pequenitos 

permanece um ícone incontornável do pensamento pedagógico de Bissaya Barreto e 

da Obra Social por si criada a partir da década de 30, em prol da proteção e 

educação das crianças. Visitado por milhares de portugueses e estrangeiros, 

espaço de encontro de todas as idades, lugar de cruzamento de memórias e de 

gerações, afirma-se como importante estrutura lúdica e de apoio ao ensino da 

história de Portugal, da sua identidade arquitetónica e artística, preservando 

marcos incontornáveis da sua memória coletiva num tempo e espaços de contextua-

lização definidos. A genialidade da sua construção, os vínculos e os diálogos que 

estabelece com o visitante transformam-no, anualmente, num pólo de renovado 

interesse para a investigação no âmbito de diversas ciências sociais e humanas.

EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE VISITOU O PORTUGAL DOS PEQUENITOS 

A Fundação recebeu, no dia 12 de maio, no Portugal dos Pequenitos, o Senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob Jeremias Nyambir. Na 

visita, que integrou passagem obrigatória pelo pavilhão representativo daquela 

República Popular, a Fundação Bissaya Barreto aproveitou para reafirmar a 

contínua abertura à aproximação de culturas, mormente de ligação aos países 

de língua oficial portuguesa. 

PORTAL GOOGLE DIVULGOU PORTUGAL DOS PEQUENITOS PARA RECORDAR 
CASSIANO BRANCO 

Todos os internautas que, em 13 de agosto, acederam à internet através do 

portal Google reconheceram, na imagem associada ao motor de busca, o Portu-

gal dos Pequenitos, um dos projetos de referência maior da autoria do arquiteto 

Cassiano Branco, assim homenageado na data que assinalou o 115º aniversário 

do seu nascimento. Cassiano Branco foi considerado “a personalidade mais 

poderosa e inventiva do modernismo mas também a mais versátil entre a 

linguagem moderna e o estilo tradicional”.

MARKETING E PARCERIAS

Consciente da significativa expressão que o parque representa no quadro das 

ofertas turísticas da região centro e atento às repercussões que, por virtude do 

agravamento da conjuntura financeira, se fizeram neste segmento, o Portugal 

dos Pequenitos voltou a reforçar estratégias de marketing e de alargamento de 

contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.
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VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 

propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.



PORTUGAL DOS PEQUENITOS   

Parque temático de caraterísticas singulares no país, o Portugal dos Pequenitos 

permanece um ícone incontornável do pensamento pedagógico de Bissaya Barreto e 

da Obra Social por si criada a partir da década de 30, em prol da proteção e 

educação das crianças. Visitado por milhares de portugueses e estrangeiros, 

espaço de encontro de todas as idades, lugar de cruzamento de memórias e de 

gerações, afirma-se como importante estrutura lúdica e de apoio ao ensino da 

história de Portugal, da sua identidade arquitetónica e artística, preservando 

marcos incontornáveis da sua memória coletiva num tempo e espaços de contextua-

lização definidos. A genialidade da sua construção, os vínculos e os diálogos que 

estabelece com o visitante transformam-no, anualmente, num pólo de renovado 

interesse para a investigação no âmbito de diversas ciências sociais e humanas.

EMBAIXADOR DE MOÇAMBIQUE VISITOU O PORTUGAL DOS PEQUENITOS 

A Fundação recebeu, no dia 12 de maio, no Portugal dos Pequenitos, o Senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, Dr. Jacob Jeremias Nyambir. Na 

visita, que integrou passagem obrigatória pelo pavilhão representativo daquela 

República Popular, a Fundação Bissaya Barreto aproveitou para reafirmar a 

contínua abertura à aproximação de culturas, mormente de ligação aos países 

de língua oficial portuguesa. 

PORTAL GOOGLE DIVULGOU PORTUGAL DOS PEQUENITOS PARA RECORDAR 
CASSIANO BRANCO 

Todos os internautas que, em 13 de agosto, acederam à internet através do 

portal Google reconheceram, na imagem associada ao motor de busca, o Portu-

gal dos Pequenitos, um dos projetos de referência maior da autoria do arquiteto 

Cassiano Branco, assim homenageado na data que assinalou o 115º aniversário 

do seu nascimento. Cassiano Branco foi considerado “a personalidade mais 

poderosa e inventiva do modernismo mas também a mais versátil entre a 

linguagem moderna e o estilo tradicional”.

MARKETING E PARCERIAS

Consciente da significativa expressão que o parque representa no quadro das 

ofertas turísticas da região centro e atento às repercussões que, por virtude do 

agravamento da conjuntura financeira, se fizeram neste segmento, o Portugal 

dos Pequenitos voltou a reforçar estratégias de marketing e de alargamento de 

contactos com operadores e outros intermediários na promoção do produto 

turístico e de lazer, abrindo portas à facilitação de novas parcerias e oportunida-

des de negócio. 

A celebração de parcerias com grupos e empresas públicas e privadas (MY ZON 

CARD, Cartão Cultura, FNAC, FNACKIDS, FUNTASTIC, APFN - Associação 

Portuguesa de Famílias Numerosas, Staples, Diário de Coimbra, Diário As 

Beiras, Revista Sábado, Expresso, Revista Panda, JNotícias, Rádio M80, Grupo 

SONAE-Continente/Modelo, ACP – Automóvel Clube de Portugal e Viagens 

Abreu) viabilizou a constituição de pacotes promocionais com ofertas e/ou 

descontos vantajosos de entrada. Beneficiaram destas parcerias 6.617 visitan-

tes, dos quais 799 usufruíram de entrada gratuita e 4.190 de entrada com 

diferentes tipos de desconto. Neste âmbito destacaram-se relevantes os efeitos 

da parceria celebrada com o grupo SONAE, da qual beneficiaram (entre finais de 

Outubro e Dezembro de 2012) 1.135 jovens, 2.126 adultos, 98 seniores e 76 

crianças até 3 anos.

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

O programa de animação privilegiou, ao longo do ano, o cruzamento de atividades 

lúdicas com ações temáticas tangentes aos diferentes domínios de interesse, de 

exploração e liberdade criativa proporcionados pelo parque (da arte à arquitetura, do 

ambiente à cidadania, da história factual à história cultural e das mentalidades, da 

museologia às artes performativas, entre outras). Objetivando reforçar dinâmicas 

de participação e diálogo, quer com o seu público prioritário - Crianças e Famílias 

– quer com as Escolas, comprometeu componentes lúdicas e de entretenimento 

com ações valorizadoras do conhecimento, partilha de saberes e promoção de 

hábitos de cidadania, numa perspetiva de grande interdisciplinaridade.

Para o efeito, contribuíram também essenciais as parcerias que estabeleceu 

com instituições que partilham interesses comuns, no campo cultural e asso-

ciativo, educativo, das artes performativas, do ambiente e saúde, do lazer.

Festa da Criança: A organização da Festa da Criança (1 a 10 junho) voltou a 

marcar o arranque do programa de animação especial de verão, pertinentemente 

iniciado sobre as comemorações do Dia da Criança (1 junho) e oportuna celebração 

de mais um aniversário do Portugal dos Pequenitos (8 junho). Para além das 

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO 

DAR POESIA A COIMBRA

Acolhendo esta iniciativa lançada pela Biblioteca Municipal de Coimbra e Rede 

de Bibliotecas Públicas de Coimbra, o Portugal dos Pequenitos celebrou o Dia 

Mundial da Poesia (21 março) promovendo actividades em estreita colaboração 

com o Agrupamento de Escolas de Silva Gaio, de Coimbra.

NOITE DE VERÃO NO PORTUGAL DOS PEQUENITOS

No espaço cénico, muito particular, do Portugal dos Pequenitos realizou-se, a 

12 de julho, o Concerto Noite de Verão, pelo Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. Um espectáculo aberto à cidade integrado na progra-

mação cultural “Pausas Musicais II”, parceria entre a Fundação Bissaya Barreto e 

a Câmara Municipal de Coimbra.

APRENDER A CRESCER – VOLUNTARIADO CONTADO ÀS CRIANÇAS  

Numa iniciativa conjunta do Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(GRACE), Clube dos Empresários de Coimbra e Portugal dos Pequenitos teve 

lugar, em 27 setembro, a sessão de apresentação do livro “Aprender a Crescer – 

Voluntariado contado às Crianças”. O evento contou com a presença de cidadãos 

voluntários que partilharam, junto dos mais novos, histórias, vivências e experi-

ências pessoais que constam nesta obra editada pelo GRACE.

VISITANTES

Aberto ao público de Janeiro a Dezembro, o parque registou um movimento de 

211.303 visitantes, número que, relativamente ao ano transato, revelou um 

decréscimo global de 11.98%, por quebras de 12.05% de entradas de adultos, de 

12.40% de crianças, jovens e grupos escolares e de 7% de visitantes seniores. 

Analisada a evolução do registo de entradas, entre 2005 e 2012, e verificada uma 

estabilização do fluxo de visitantes nos anos de 2009, 2010 e 2011, o movimento 

de 2012 acusou efeitos claros da conjuntura económica sobre hábitos e opções 

de consumo cultural e recreativo.

SERVIÇO PEDAGÓGICO 

O serviço pedagógico manteve estratégias de comunicação e divulgação de 

atividades tendentes a efetivar junto das escolas, um melhor conhecimento 

sobre os universos de exploração que o parque proporciona. Procurando ofere-

cer respostas pedagogicamente orientadas no sentido de favorecer uma 

complementaridade entre a educação formal e não formal, foi dado cumprimento 

ao plano de visitas guiadas e, bem assim, a atividades suportadas em jogos de 

estimulação da observação, em reconstituições históricas e outras técnicas 

promotoras da aprendizagem e do cruzamento de saberes.

Em período letivo, o Serviço Pedagógico acompanhou a visita de 436 grupos 

escolares provenientes de estabelecimentos de ensino e ATL’s de todo o país, 

recebendo um total de 22.494 alunos e 3.651 adultos acompanhantes.

Destaque para o concurso nacional dirigido às escolas de ensino pré-escolar e 

básico (1º e 2º ciclos) subordinado ao tema “histórias da História do meu País… 

na minha escola”, evento patrocinado pela Staples, FNAC KIDS, TMN e MEO 

KIDS. Dos 126 trabalhos concorrentes, provenientes de 11 escolas, resultaram 

vencedores: a Escola Básica de Valença (1º prémio), o Colégio de S. Francisco de 

Assis de Luanda Sul (2º prémio), o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços (3º 

prémio), o Colégio Rainha Santa Isabel, de Coimbra (4º prémio) e o Externato 

Padre António Vieira, de Oeiras  (Menção Honrosa). O Júri foi constituído por um 

representante da DREC, pelo artista plástico José Fonte e pela responsável do 

Portugal dos Pequenitos, Lúcia Monteiro. A cerimónia de entrega de prémios, 

oferecidos pelos patrocinadores do evento, realizou-se sobre a data de aniversá-

rio do parque (8 de junho) e contou com a presença da Diretora Regional de 

Educação do Centro. Os trabalhos concorrentes reuniram-se em exposição, 

patente de 1 a 10 de Junho. 

propostas diárias de entretenimento (oficinas de pintura, jogos tradicionais, 

palhaços, conto de histórias, peddy papers, pintura de murais), o parque 

repovoou-se de encenações e personagens históricas, de cortejos animados 

(pelo Grupo de Teatro de Sobral de Ceira). À exposição “histórias da História do 

meu País”, somaram-se ainda as representações cénicas “O Pirata e a Torre de 

Belém”, “A abóbada não caiu, a abóbada não cairá”, “A Gesta de Egas Moniz”, “A 

história de Maria Alva”, “Um mistério no Mosteiro dos Jerónimos” e atuações do 

coro infantil do Colégio Bissaya Barreto. A Festa da Criança integrou ainda um 

conjunto de atividades promovidas pela Associação Ashrama Yoga, pela Associa-

ção de Taekwood e pela Escola Superior de Desporto e Educação Física, de 

Coimbra.

Visitas Inesperadas: Durante o mês de julho foi executado o programa de recria-

ções históricas Visitas Inesperadas, que integrou as iniciativas de animação 

“Trovas e Cantigas D´El Rei D. Dinis”, O Mestre de Avis”, “O Bobo da Corte”, 

“Egas Moniz, “O Mentor de D. Afonso Henriques”, “O Poeta Luís de Camões”, “O 

Navegador Gil Eanes”. A inauguração da exposição de pintura “Na Caixa – 

Pequenas Grandes Abordagens” do artista plástico José Fonte, patente de 5 a 12 

de julho, contou ainda com a visita inesperada de Nuno Gonçalves.

Outras atividades lúdicas e pedagógicas: Viagens ao Museu da Marinha, O 

Segredo das Letras, A Evolução do Traje, Trovas e Cantigas d´El Rei D. Dinis, A 

Hora do Conto, O Bobo da Corte, O Poeta Luís de Camões, Trovas e Cantigas d’El 

Rei D. Dinis; O Mestre de Avis, Egas Moniz mentor de D. Afonso Henriques, O 

Navegador Gil Eanes, Concerto de “Os Violinos”, Era uma Vez…, O Pirata e a 

Torre de Belém.

ESTÁGIOS E FORMAÇÃO INICIAL 

Por protocolo de colaboração estabelecido entre a Fundação e diversos organis-

mos de ensino secundário e superior, o Portugal dos Pequenitos aceitou e 

acompanhou estágios curriculares, realizados no âmbito de cursos técnicos de 

Animação Sociocultural e de Turismo, de formação prática em contexto de 

trabalho ou de mestrados profissionalizantes concorrendo, desta forma, para a 

concretização dos planos de estudo ministrados pela Escola Secundária D. 

Duarte (4 estágios/320 horas; 1 estágio/100 horas na área de animação socio-

cultural), pelo ITAP (3 estágios no âmbito do curso de animador sociocultural), 

pelo PROFITECLA (1 estágio/140 horas no âmbito do Curso Técnico de Turismo) 

e do Mestrado em Gestão e Planeamento em Turismo (1 estágio realizado entre 

novembro de 2011 e 24 de abril de 2012).

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

O elevado e diferenciado grau de desgaste, a que por virtude da permanente 

exposição e sujeição às condições climatéricas, está sujeito todo o complexo 

visitável, obrigou a uma intervenção continuada de manutenção e conservação 

quer dos imóveis (e suas infra-estruturas) quer dos diferenciados ambientes 

naturais recriados (com grande diversidade de espécies arbóreas e arbustivas 

próprias de diferentes regiões). 

Foram recuperadas a Casa do Algarve, Casa do Senhor Abade, Casa do Ribatejo, 

Casa do Caramulo, Casa da Beira Alta, Casa da Beira, Casa de Buarcos, Casa da 

Beira Baixa, Casa do Forno e Azenha.

Foram igualmente alvo de obras ou intervenções de recuperação/manutenção 

(serralharia e pintura) o Pavilhão dos Açores, o Solar da Beira Alta, a Igreja da 

Fonte dos Corações, frontaria do Pavilhão de Timor, Casa do Monte Alentejano, 

Casa do Caseiro, interior da Casa de Amarante, interior e exterior da Quintinha, 

Poço e Coreto, ponte anexa ao pavilhão de Macau. Procedeu-se igualmente à 

reconstrução dos arautos, repavimentação de calçadas, ao assentamento de 

janelas no pavilhão de Açores e Museu Machado de Castro, à substituição de 

vidros, ao restauro da porta de ferro da sala de Alcobaça e da fonte dos corações, 

à pintura do globo terrestre, ao restauro do soalho e tecto do Solar do Douro, e 

a reparações pontuais no Lagar.

No quadro destas intervenções de recuperação / manutenção de edifícios, o 

Portugal dos Pequenitos contou com o patrocínio da Robiallac (no valor de três 

mil e quinhentos euros) materializado na oferta de diversificada gama de tintas.
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T U R I S M O  &  L A Z E R

COLÓNIA DE FÉRIAS DA TORREIRA

CONVENTO DO DESAGRAVO

GRANDE HOTEL DE LUSO



COLÓNIA DE FÉRIAS DA TORREIRA

A Colónia de Férias da Torreira, sita no distrito de Aveiro, voltou a executar um 

plano muito diversificado de atividades lúdicas, pedagógicas, desportivas, de 

expressão plástica, de exploração e educação ambiental, desenvolvidas para 

corresponder aos interesses dos diferentes grupos etários acolhidos, num 

espírito de saudável convivência em grupo e promotor do reforço de boas práticas 

de socialização. 

A atividade da Colónia compreendeu, em 2012, a realização de 18 turnos distri-

buídos pelas valências de Maternais, Infantis, Juvenis, Acolhimentos e Seniores, 

correspondentes à estadia de:

Maternais –  409 crianças (dos 4 aos 6 anos);

Infantis –  1208 crianças (dos 6 aos 11 anos);

Juvenis –  385 jovens (dos 12 aos 16 anos);

Acolhimentos – 178 utentes com deficiência grave;

Seniores –  192 utentes.

TAXA DE OCUPAÇÃO

Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Vila Real e Viseu foram 

os distritos de proveniência dos grupos acolhidos. Considerada a capacidade de 

instalação da Colónia, a execução do plano de turnos correspondeu a uma taxa 

de ocupação efetiva de 93,23 %.
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Vagas 
atribuídas

432

1248

448

192

224

2544

Ocupação 
efetiva

409

1208

385

178

192

2372

%

94,67

96,77

85,91

92,68

85,70

93,23

N.º 
turnos

3

4

3

4

4

18

Valências

Maternais

Infantis

Juvenis

Acolhimentos

Seniores

Total



CONVENTO DO DESAGRAVO

O Convento do Desagravo, património do século XVIII, sito em Vila Pouca da 

Beira no concelho de Oliveira do Hospital, conheceu no tempo diversas utilizações 

e proprietários. Em 1959 a sua posse transitou, por legado, para a Fundação 

Bissaya Barreto que então aí implementou atividades de assistência infantil, 

através da Colónia de Férias "Ar e Sol." 

Em 2000, privilegiando a conservação da riqueza patrimonial e a memória da 

identidade histórica do imóvel, a Fundação Bissaya Barreto recuperou e readaptou 

o Convento do Desagravo a unidade hoteleira a qual, em 2002, passou a fazer 

parte integrante da Enatur / Pousadas de Portugal. Durante 2012 permaneceu 

sob exploração do Grupo Pousadas de Portugal. 

Por cedência da Fundação, a igreja do Convento acolheu a realização de um 

concerto de Ano Novo pelo Coral de Sant’Ana e da Orquestra Cultus Musical (29 

dezembro).

GRANDE HOTEL DE LUSO 

O projeto de construção do hotel remonta ao período em que o Professor Bissaya 

Barreto exerceu o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sociedade 

da Água de Luso, à qual esteve ligado durante mais de quarenta anos, primeira-

mente prestando os seus serviços clínicos e, posteriormente, por exercício daquelas 

funções. Destinado a engrandecer as Termas de Luso, o projeto foi entregue ao 

arquiteto Cassiano Branco, e o hotel inaugurado em 27 de Julho de 1940. 

Detido ao longo de décadas por diversas entidades e sociedades, a Fundação 

Bissaya Barreto é, desde 2007, acionista única deste emblemático imóvel. Com 

vista à revalorização, requalificação e reposição desta unidade na escala de 

referência do segmento hoteleiro de saúde e bem-estar sofreu em 2011 profunda 

remodelação de interiores, acrescentando-se de valências e serviços adaptados 

à satisfação das expetativas de lazer e de negócio. 

CULTURA  PEDAGOGIA & LAZER

1





S E R V I Ç O S  D E  A P O I O



AUDITÓRIO BISSAYA BARRETO

Sedeado no Campus do Conhecimento e da Cidadania, o Auditório Bissaya 

Barreto com capacidade de 326 pessoas, está dotado de modernas tecnologias 

e sistemas de comunicação e audiovisuais, conforto e complementaridade de 

serviços que, aliados à sua privilegiada localização, o distinguem e referenciam, 

na cidade de Coimbra, na organização e acolhimento de conferências, seminá-

rios, workshops, cursos e outras realizações. Este Auditório, que privilegia do 

apoio e multifuncionalidade prestados pela contígua Sala Jacques Delors e por 

anexas salas de reuniões, serviu uma vez mais não apenas para acolher a 

programação de caráter cientifico, pedagógico e cultural dos diferentes Serviços 

da Fundação como se abriu, por aluguer de espaço, à organização de iniciativas 

promovidas por outras entidades. 

Na gestão dos processos de aluguer a terceiros, foi dada prevalência às solicita-

ções de instituições sem fins lucrativos com objetivos ou realizações alinhadas 

às finalidades estatutárias da Fundação e, bem assim, executada a política de 

redução de 50% dos custos de utilização a entidades com parcerias/protocolos 

estabelecidos com a Fundação.

Em 2012, o Auditório acolheu a realização de 43 eventos, maioritariamente 

promovidos por entidades externas, em regime de aluguer do espaço e serviços 

complementarmente prestados (coffee-break, catering).

SERVIÇOS DE APOIO
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INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

O complexo desportivo do Campus do Conhecimento e da Cidadania dá resposta 

ao programa de educação física dos estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

básico e profissional da Fundação Bissaya Barreto, localizados em Coimbra. 

Integram-no um pavilhão multiuso equipado para a prática das mais variadas 

modalidades desportivas, uma piscina coberta de 25metros, e campos abertos 

para prática de desporto, ao ar livre.

Para além das atividades que fizeram parte do programa curricular de educação 

física, estas instalações proporcionaram o desenvolvimento de atividades 

desportivas extra-curriculares, nomeadamente de aulas de natação, de hidrogi-

nástica e de judo, beneficiando de protocolos estabelecidos com o Clube Náutico 

Académico de Coimbra e da Secção de Judo da Associação Académica de Coim-

bra. No quadro de protocolo com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educa-

ção Física da Universidade de Coimbra, foi dado acolhimento a alunos das 

unidades curriculares de Desporto (Natação I e II) para desenvolvimento de 

actividades de observação e acompanhamento de prática de ensino desta disci-

plina desportiva. 



AUDITÓRIO BISSAYA BARRETO

Sedeado no Campus do Conhecimento e da Cidadania, o Auditório Bissaya 

Barreto com capacidade de 326 pessoas, está dotado de modernas tecnologias 

e sistemas de comunicação e audiovisuais, conforto e complementaridade de 

serviços que, aliados à sua privilegiada localização, o distinguem e referenciam, 

na cidade de Coimbra, na organização e acolhimento de conferências, seminá-

rios, workshops, cursos e outras realizações. Este Auditório, que privilegia do 

apoio e multifuncionalidade prestados pela contígua Sala Jacques Delors e por 

anexas salas de reuniões, serviu uma vez mais não apenas para acolher a 

programação de caráter cientifico, pedagógico e cultural dos diferentes Serviços 

da Fundação como se abriu, por aluguer de espaço, à organização de iniciativas 

promovidas por outras entidades. 

Na gestão dos processos de aluguer a terceiros, foi dada prevalência às solicita-

ções de instituições sem fins lucrativos com objetivos ou realizações alinhadas 

às finalidades estatutárias da Fundação e, bem assim, executada a política de 

redução de 50% dos custos de utilização a entidades com parcerias/protocolos 

estabelecidos com a Fundação.

Em 2012, o Auditório acolheu a realização de 43 eventos, maioritariamente 

promovidos por entidades externas, em regime de aluguer do espaço e serviços 

complementarmente prestados (coffee-break, catering).

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

O complexo desportivo do Campus do Conhecimento e da Cidadania dá resposta 

ao programa de educação física dos estabelecimentos de ensino pré-escolar, 

básico e profissional da Fundação Bissaya Barreto, localizados em Coimbra. 

Integram-no um pavilhão multiuso equipado para a prática das mais variadas 

modalidades desportivas, uma piscina coberta de 25metros, e campos abertos 

para prática de desporto, ao ar livre.

Para além das atividades que fizeram parte do programa curricular de educação 

física, estas instalações proporcionaram o desenvolvimento de atividades 

desportivas extra-curriculares, nomeadamente de aulas de natação, de hidrogi-

nástica e de judo, beneficiando de protocolos estabelecidos com o Clube Náutico 

Académico de Coimbra e da Secção de Judo da Associação Académica de Coim-

bra. No quadro de protocolo com a Faculdade de Ciências do Desporto e Educa-

ção Física da Universidade de Coimbra, foi dado acolhimento a alunos das 

unidades curriculares de Desporto (Natação I e II) para desenvolvimento de 

actividades de observação e acompanhamento de prática de ensino desta disci-

plina desportiva. 

SERVIÇOS DE APOIO
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P R É M I O S



PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA 
ONDJAKI [A bicicleta que tinha bigodes] 

Com a atribuição bienal do Prémio Bissaya Barreto de Literatura para a Infância, 

a Fundação Bissaya Barreto visa, desde 2008, contribuir para a promoção da 

literatura de qualidade e valorização da dimensão estética do livro destinado à 

infância. A sua IIIª edição visou distinguir a qualidade literária de uma obra 

publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2011. 

Responderam ao concurso, 48 editoras nacionais e uma edição de autor, candi-

datando 263 obras. 

O júri, constituído por Rui Veloso (professor universitário), Isabel Alçada 

(escritora) e Lúcia Santos (responsável pela Área de Infância da Fundação 

Bissaya Barreto), atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da 

autoria do escritor angolano Ondjaki, editada em 2011, pela Caminho. O júri 

destacou “a qualidade da história narrada, feita de recordações e vivências que 

podem facilmente prender a imaginação do leitor e transportá-lo para realidades 

diferentes da sua” e pela “riqueza do discurso que preserva marcas oralizantes e 

identitárias e permite aos leitores reconhecer a diversidade de registos na 

língua portuguesa”. Apesar de divulgada, desde abril, a decisão do júri, só em 

novembro foi possível a Ondjaki deslocar-se a Coimbra para receber mais este 

prémio que veio somar-se a um já muito destacado número de distinções literárias. 

O prémio, no valor pecuniário de 5.000,00 euros foi entregue dia 9 de novembro, 

na sede da Fundação Bissaya Barreto.

PRÉMIOS  

1

Da esq. para a dir.:
Patricia Viegas Nascimeto na entrega de prémios a Ondjaki, João Salaviza e José Mattoso

PRÉMIO NUNO VIEGAS NASCIMENTO
JOÃO SALAVIZA [Cinema de Portugal, Cinema do Mundo]
JOSÉ MATTOSO [Heritage of Portuguese Influence. Património de Influencia Portuguesa] 

Nesta sua 4ª edição o Prémio que homenageia Nuno Viegas Nascimento, presidente 

da Fundação Bissaya Barreto entre 1981 e 2008, versou a área da Cultura com o 

objetivo de distinguir ações ou projetos que tivessem contribuído para a afirma-

ção e valorização internacional da Cultura Portuguesa. 

Os trabalhos foram escolhidos de entre 66 candidaturas submetidas à apreciação 

do Júri presidido pela Presidente do Conselho de Administração da Fundação, 

Patrícia Viegas Nascimento e constituído pelos Professores Doutores José Veiga 

Simão, Júlio Pedrosa, Luís Braga da Cruz, António Meliço-Silvestre, António 

Pedro Pita e Dr. Henrique Monteiro.

O Prémio foi atribuído ex-aequo aos projetos Cinema de Portugal, Cinema do 

Mundo apresentado por João Salaviza, e ao projeto de autoria coletiva designado 

Heritage of Portuguese Influence/ Património de Influencia Portuguesa (com o 

acrónimo HPIP) sequente da publicação Património de Origem Portuguesa no 

Mundo: Arquitetura e Urbanismo, dirigido e submetido a concurso por José Mattoso.

Com esta decisão entendeu o júri distinguir duas candidaturas que cruzando 

expressões e manifestações culturais de dimensão diferente, se completam na 

universalidade, na afirmação e valorização da cultura portuguesa. A do historiador 

José Mattoso, potenciando a preservação e valorização futuras de um legado 

histórico e arquitetónico de influência portuguesa no mundo; A do cineasta João 

Salaviza potenciando, através da linguagem cinematográfica, da criatividade e 

produção artística, o compromisso com a divulgação do pensamento, de realidades 

e identidades socioculturais de um Portugal contemporâneo. Sobre ambos os 

vencedores e sobre os seus contributos para a divulgação da cultura portuguesa, 

o júri louvou ainda o mérito, a qualidade, credibilidade e notoriedade internacional 

alcançadas e a forma como o desempenho das suas ações se projeta sobre o 

futuro com auspiciosa sustentabilidade. 

O prémio, no valor pecuniário global de 50.000,00 euros, foi entregue aos  

premiados no montante igual de 25 mil euros, em cerimónia pública ocorrida 

sobre a data comemorativa do 54º aniversário da Fundação Bissaya Barreto (26 

de Novembro). Esta cerimónia contou com a presença convidada de Dr. Emílio 

Rui Vilar, que proferiu ima intervenção sobre Os desafios das Fundações nas 

sociedades contemporâneas.
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R E P R E S E N T A Ç Ã O

A P O I O S  E  P R O T O C O L O S



REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Bissaya Barreto integra os Órgãos Sociais das seguintes instituições: 

- Centro Português das Fundações (Vogal da Direção, desde 2008). Na qualidade 

de vogal da Direção, a presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Bissaya Barreto representou o CPF no Dafne Winter Meeting 2012 (25 e 26 janeiro, 

Paris); na cerimónia de Abertura Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações (28 fevereiro, Lisboa). 

- Fundação Mata do Buçaco (Conselho de Fundadores);

- Centro Integrado de Simulação Biomédica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Conselho de Curadores);

- Fundação Engenheiro António Pascoal (Conselho Geral);

- Associação Portuguesa de Casas Museu *(Presidente da Comissão Instaladora / 

Direção).

REPRESENTAÇÃO, APOIOS E PROTOCOLOS

108

COMISSÕES DE HONRA

A Fundação Bissaya Barreto integrou as Comissões de Honra dos seguintes eventos:

Gala Coimbra Solidária 2012 / Espetáculo realizado no âmbito da XIV Semana 

Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).

Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;

Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.

Da esq. para a dir.:
Lopes da Silva (CM João de Deus), Luísa Fernandes (CM Abel Salazar), João Alegria (CM Egas Moniz), Irene Fialho 
(CM Eça de Queirós), Patrícia Viegas Nascimento (CM Bissaya Barreto), Teresa Cancela (CM Medeiros e Almeida).
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Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).

Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;
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Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.



REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Bissaya Barreto integra os Órgãos Sociais das seguintes instituições: 

- Centro Português das Fundações (Vogal da Direção, desde 2008). Na qualidade 

de vogal da Direção, a presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Bissaya Barreto representou o CPF no Dafne Winter Meeting 2012 (25 e 26 janeiro, 

Paris); na cerimónia de Abertura Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações (28 fevereiro, Lisboa). 

- Fundação Mata do Buçaco (Conselho de Fundadores);

- Centro Integrado de Simulação Biomédica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Conselho de Curadores);

- Fundação Engenheiro António Pascoal (Conselho Geral);

- Associação Portuguesa de Casas Museu *(Presidente da Comissão Instaladora / 

Direção).

COMISSÕES DE HONRA

A Fundação Bissaya Barreto integrou as Comissões de Honra dos seguintes eventos:

Gala Coimbra Solidária 2012 / Espetáculo realizado no âmbito da XIV Semana 

Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).
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Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;

Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.



REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Bissaya Barreto integra os Órgãos Sociais das seguintes instituições: 

- Centro Português das Fundações (Vogal da Direção, desde 2008). Na qualidade 

de vogal da Direção, a presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Bissaya Barreto representou o CPF no Dafne Winter Meeting 2012 (25 e 26 janeiro, 

Paris); na cerimónia de Abertura Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações (28 fevereiro, Lisboa). 

- Fundação Mata do Buçaco (Conselho de Fundadores);

- Centro Integrado de Simulação Biomédica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Conselho de Curadores);

- Fundação Engenheiro António Pascoal (Conselho Geral);

- Associação Portuguesa de Casas Museu *(Presidente da Comissão Instaladora / 

Direção).

COMISSÕES DE HONRA

A Fundação Bissaya Barreto integrou as Comissões de Honra dos seguintes eventos:

Gala Coimbra Solidária 2012 / Espetáculo realizado no âmbito da XIV Semana 

Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).

Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;

Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

REPRESENTAÇÃO, APOIOS E PROTOCOLOS
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Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.



REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Bissaya Barreto integra os Órgãos Sociais das seguintes instituições: 

- Centro Português das Fundações (Vogal da Direção, desde 2008). Na qualidade 

de vogal da Direção, a presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Bissaya Barreto representou o CPF no Dafne Winter Meeting 2012 (25 e 26 janeiro, 

Paris); na cerimónia de Abertura Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações (28 fevereiro, Lisboa). 

- Fundação Mata do Buçaco (Conselho de Fundadores);

- Centro Integrado de Simulação Biomédica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Conselho de Curadores);

- Fundação Engenheiro António Pascoal (Conselho Geral);

- Associação Portuguesa de Casas Museu *(Presidente da Comissão Instaladora / 

Direção).

COMISSÕES DE HONRA

A Fundação Bissaya Barreto integrou as Comissões de Honra dos seguintes eventos:

Gala Coimbra Solidária 2012 / Espetáculo realizado no âmbito da XIV Semana 

Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).

Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

REPRESENTAÇÃO, APOIOS E PROTOCOLOS
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* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;

Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.



REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Fundação Bissaya Barreto integra os Órgãos Sociais das seguintes instituições: 

- Centro Português das Fundações (Vogal da Direção, desde 2008). Na qualidade 

de vogal da Direção, a presidente do Conselho de Administração da Fundação 

Bissaya Barreto representou o CPF no Dafne Winter Meeting 2012 (25 e 26 janeiro, 

Paris); na cerimónia de Abertura Nacional do Ano Europeu do Envelhecimento 

Ativo e da Solidariedade entre Gerações (28 fevereiro, Lisboa). 

- Fundação Mata do Buçaco (Conselho de Fundadores);

- Centro Integrado de Simulação Biomédica dos Hospitais da Universidade de 

Coimbra (Conselho de Curadores);

- Fundação Engenheiro António Pascoal (Conselho Geral);

- Associação Portuguesa de Casas Museu *(Presidente da Comissão Instaladora / 

Direção).

COMISSÕES DE HONRA

A Fundação Bissaya Barreto integrou as Comissões de Honra dos seguintes eventos:

Gala Coimbra Solidária 2012 / Espetáculo realizado no âmbito da XIV Semana 

Cultural da Universidade de Coimbra, cujos donativos reverteram para a ADAV 

(Associação de Defesa e Apoio da Vida), a ANAI (Associação Nacional de Apoio ao 

Idoso), a LAHUC (Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra) e 

a LPCC (Liga Portuguesa Contra o Cancro) – Núcleo Regional do Centro (2 

março, Teatro Académico de Gil Vicente).

Comemorações do Centenário do nascimento do Professor Doutor António 

Ferrer Correia promovidas pelo Município de Miranda do Corvo, em 15 agosto.

A convite da Universidade de Coimbra, a Fundação integrou a Associação RUAS 

– Recriar Universidade, Alta e Sofia, no sentido de apoiar a candidatura da 

Universidade de Coimbra a Património Mundial reconhecido pela UNESCO 

(dezembro).

EVENTOS EM PARCERIA

Ciclo de Conferências Políticas – A Democracia e o Futuro (em parceria com a 

Câmara Municipal de Coimbra). 

Programa:

3 novembro – Democracia e Sistema Político. Conferencistas: Alexandre Franco 

de Sá, Amadeu Carvalho Homem, Diogo Pires Aurélio, João Bosco Amaral, 

Manuela Ferreira Leite; Moderador: Henrique Monteiro.

10 novembro – Direitos Sociais e Democracia Económica. Conferencistas: Adriano 

Moreira, António Arnaut, António Jose Avelãs Nunes, Jose Miguel Júdice, 

Manuel Carvalho da Silva. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

17 novembro – Democracia, Novos Media, Novos Poderes. Conferencistas: Fran-

cisco Pinto Balsemão, José Pacheco Pereira, José Manuel Fernandes, Miguel 

Morgado, Viriato Soromenho Marques. Moderador: Henrique Monteiro.

24 novembro – A Democracia e o Futuro. Conferencistas: António Barbosa de 

Melo, Carlos encarnação, Gonçalo Ribeiro Telles, Joaquim Gomes Canotilho, 

Maria de Belém roseira. Moderadora: Fátima Campos Ferreira.

Coordenador científico: Alexandre Franco de Sá (Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra). Media Partner: RTP-Radiotelevisão Portuguesa. Locais: 

Casa da Escrita / Casa Municipal da Cultura (Coimbra).

Grupo Violência, Informação, Investigação e Intervenção / Encontro “Coimbra 

Sem Violência” (junho, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.000,00 euros 

(correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto).

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental (SPESM) / V Encontro 

Internacional “Direitos Humanos, Cidadania e Saúde” (5 dezembro, Auditório 

Bissaya Barreto, Coimbra). Valor do apoio: 1.150,00 euros (correspondente à 

cedência do Auditório Bissaya Barreto).

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

Fundação Bissaya Barreto_Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa / Agrupa-

mento de Escolas de Arganil (3 janeiro)

Protocolo de colaboração para realização, na Casa da Criança Joaquina Barreto 

Rosa, de atividades de estágio em contexto de trabalho, visando a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de 

gestão de carreira relevantes para a qualificação profissional.

Fundação Bissaya Barreto_Centro Geriátrico Luís Viegas Nascimento/ Ordem 

dos Psicólogos Portugueses (9 fevereiro)

Protocolo de colaboração para realização no Centro Geriátrico Luís Viegas 

Nascimento, de estágios profissionais a psicólogos estagiários, com a duração 

de 12meses/18 meses, no exercício de atividades especificas de Psicologia. 

Fundação Bissaya Barreto / Jazz ao Centro Clube (30 abril)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pelo 

Jazz ao Centro Clube, na incubadora “Casa das Artes da Fundação Bissaya 

Barreto” enquanto espaço infraestruturado de apoio à inovação, empreendedo-

rismo e autonomização cultural de associações culturais emergentes do tecido 

urbano de Coimbra. Vigência: 30 abril 2012 a 31 dezembro 2015.

 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Escola Secundária de D. 

Duarte, Coimbra (1 junho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos, de dois 

estágios supervisionados, em contexto de trabalho, com a duração de 100 e 320 

horas, a alunos do Curso Profissional de Animador Sociocultural. Vigência: dois 

anos.

Fundação Bissaya Barreto / Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (12 junho)

Protocolo de colaboração para acolhimento de formandos de cursos ministrados 

pela Fundação, para a realização da Formação em Contexto de Trabalho, pelo 

CHUC. Vigência: 1 ano equivalente à duração da Formação, renovado por igual 

período salvo denúncia.

* Associação Portuguesa de Casas Museu – A.P.C.M.

Constituição: 4 maio de 2012

Comissão Instaladora: Casa Museu Abel Salazar, Casa Museu Bissaya Barreto, 

Casa Museu Eça de Queirós, Casa Museu Egas Moniz, Casa Museu João de 

Deus, Casa Museu Medeiros e Almeida.

Presidente da Direção: Patrícia Viegas Nascimento (Presidente da Fundação 

Bissaya Barreto, entidade tutelar da Casa Museu Bissaya Barreto).

Sede: Casa Museu Bissaya Barreto.

A cerimónia de escritura pública de constituição da A.P.C.M, ocorreu em 4 de 

maio, na Casa Museu Bissaya Barreto, em Coimbra. Nasceu nesta data, no 

território museológico e patrimonial português, um espaço fundamental e há 

muito reclamado, para partilha de conhecimento e reflexão, para união de esforços 

e de projetos comuns, para representação e divulgação, do património e trabalho 

desenvolvido pelo universo das Casas Museu portuguesas. São objetivos fundamen-

tais da A.P.C.M. o fortalecimento das relações entre as Casas Museu, a clarificação 

de uma especificidade museológica, a elaboração de uma estratégia de qualificação 

e a projeção nacional e internacional do universo das Casas Museu. 

A Fundação Bissaya Barreto é Membro Associado de:

- Centro Português de Fundações;

- European Foundation Centre;

- Associação Rede Economias Criativas, constituída a 13 de janeiro de 2011, para 

gerir a Rede Economias Criativas (REC) aprovada pela Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito da candidatura às 

Redes para a Competitividade e Inovação;

- Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal 

/Turismo Centro de Portugal;

- Associação Exploratório Infante D. Henrique / Centro Ciência Viva de Coimbra;

- Centro de Neurociências e Biologia Celular /Universidade de Coimbra;

- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia / 

Instituto Pedro Nunes;

- Liga de Amigos do Centro Hospitalar de Coimbra, na qualidade de sócia fundadora;

Pausas Musicais II (em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra). 

Promoção dos espetáculos:

22 junho - A Mais Pequena Noite do Ano pelo grupo Big Band – Sítio de Sons 

(Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto).

12 julho - Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra (Portugal 

dos Pequenitos).

22 dezembro - Cânticos de Natal pelo Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra 

e Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto (Paços do Município de Coimbra).

CONCESSÃO DE APOIOS E PATROCINIOS

EDIÇÕES:

Heritages Surréalistes, Catálogo / ed. Fundação Bissaya Barreto, março 2012. 

(de suporte à exposição colectiva de arte patente na Dorothy’s Gallery, em 

Paris). 

Valor do apoio: 2.000,00 euros + Iva (correspondente à execução tipográfica de 

1000 catálogos).

Portugal para crianças, for kids, pour enfants, für kinder / Paz, Joana; Wojcie-

chowska, Danuta / ed. Lupa Design Comunicação, Junho 2012.

Valor do apoio: 2.100,00 euros.

ENTIDADES:

Arquivo da Universidade de Coimbra. Valor do apoio: 1.500,00 euros (aquisição 

de materiais de conservação e restauro de suportes em papel).

Medinforma, Lda / Conferência de Aniversário da Revista C “Pensar o Centro em 

2012: começar de novo (3 fevereiro, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra / III Encontro Regional das 

CPCJ de Coimbra (março, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 1.300,00 

euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e salas para 

workshops).

Associação dos Antigos Alunos do Instituto Bissaya Barreto / Comemoração de 

10 anos de Licenciatura (maio, Auditório Bissaya Barreto). Valor do apoio: 

1.150,00 euros (correspondente à cedência do Auditório Bissaya Barreto e Sala 

Jacques Delors).

Fundação Bissaya Barreto / Lugar Comum-Associação de Promoção e Divul-

gação Cultural (2 julho)

Protocolo de colaboração para execução de projeto cultural, a desenvolver pela 

Lugar Comum-Associação de Promoção e Divulgação Cultural, na incubadora 

“Casa das Artes da Fundação Bissaya Barreto” enquanto espaço infraestruturado 

de apoio à inovação, empreendedorismo e autonomização cultural de associa-

ções culturais emergentes do tecido urbano de Coimbra. Vigência: 2 julho 2012 

a 31 dezembro 2015. 

Fundação Bissaya Barreto_Portugal dos Pequenitos / Instituto Politécnico de 

Leiria (11 julho)

Protocolo de colaboração para realização no Portugal dos Pequenitos de unidades 

curriculares de Estágios e de Introdução à Pratica Profissional, a estudantes dos 

cursos da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Vigência: Indetermi-

nada, salvo denúncia.

Comboios de Portugal, E.P.E. / Fundação Bissaya Barreto (24 julho)

Acordo de parceria entre a CP e o Portugal dos Pequenitos para articulação de 

esforços, divulgação e promoção de imagem e produtos, com vista à captação de 

Clientes para ambas as entidades. Vigência: setembro 2012 a setembro 2013, 

renovável por igual período, salvo denúncia.

REPRESENTAÇÃO, APOIOS E PROTOCOLOS

1

Da esq. para a dir.:
João Mota Amaral, Manuela Ferreira Leite, Henrique Monteiro, Diogo Pires Aurélio, Amadeu Carvalho Homem.


