PORTUGAL DOS PEQUENITOS: PORTUGALIDADE E COLONIALIDADE
19 de março

Lugares como o Portugal dos Pequenitos são instrumentos cruciais da construção dos Estados-nação e
da reprodução das identidades nacionais. No contexto português este lugar é hoje um meio fundamental
para a análise das representações criadas e das suas implicações no que foi o projeto colonial português.
Por este motivo, consideramos de absoluta relevância a visita a este espaço no âmbito do colóquio
“Poderes Emergentes, Identidades e Transformações”. Agradecemos à Fundação Bissaya Barreto a
gentil oferta da visita guiada, que em muito contribuirá para a discussão e debate que sobre este lugar
queremos promover.

Visita Guiada ao Portugal dos Pequenitos
O Portugal dos Pequenitos é um projeto de Salazar, ditador português (1932-1968) e de Bissaya
Barreto, médico de grande prestígio e político de Coimbra, que convidaram um arquiteto moderno,
Cassiano Branco (1940’s) a desenhar um parque temático que representasse o império português
através da sua arquitetura. Foi uma dos mais importantes elementos da propaganda política do Estado
Novo, resistindo à queda do regime. Das casas portuguesas, à sociedade colonial, aos monumentos
nacionais, tudo está representado à escala de uma criança. O Portugal dos Pequenitos é uma exposição
qualificada como arquitetura portuguesa e arte arquitectónica e escultural.

Encontro: 13h50 à Porta do Portugal dos Pequenitos – ver mapa
Visita Guiada: início às 14 horas
Preço: 6 euros
Inscrições: coloquiodoutorandoscall@ces.uc.pt

Debate na Galeria Bar Santa Clara
Horário: 16 horas – ver mapa
Os participantes serão convidados a um debate moderado por Maria Paula Meneses, investigadora do
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e coordenadora do programa de doutoramento
em Pós-Colonialismos e Cidadania Global no mesmo centro. Este debate, que decorrerá na Galeria Bar
Santa Clara, visa fomentar um olhar crítico e uma reflexão profunda sobre a visita anteriormente
realizada.
* o debate é aberto a todos/as os/as interessados/as, independentemente de participação na visita guiada.

