Portugal dos Pequenitos
SOBRE
O Portugal dos Pequenitos, considerado o primeiro parque temático no país, é um espaço lúdico e pedagógico de
cariz histórico muito agradável e divertido para passar um dia em família. Os mais pequenos têm aqui uma
excelente oportunidade de se divertirem em casas e monumentos do seu tamanho.
Aqui podemos encontrar, sempre em tamanho miniatura, reproduções do património arquitetónico português
através de exemplos de casas tradicionais e de réplicas dos Monumentos Nacionais de Norte a Sul do país, tais como
o Mosteiro dos Jerónimos, o Convento de Cristo, a Torre de Belém e a Universidade de Coimbra. Existe também um
núcleo dedicado à representação etnográfica e monumental dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa,
Macau, Índia e Timor, que nos recorda as ex-Colónias Portuguesas e contextualiza o projeto no período histórico em
que foi construído. Integrado no conjunto, temos ainda um Parque Infantil e os Museus do Traje, da Marinha e do
Mobiliário, também compostos por miniaturas.
Foi idealizado em 1940 pelo médico Bissaya Barreto (1886-1974) e construído pelo arquiteto modernista Cassiano
Branco (1879-1970). Bissaya Barreto foi professor na Universidade de Medicina de Coimbra e ficou conhecido por ter
realizado uma vasta obra de ação social na zona centro, ajudando os mais desfavorecidos. Criou a Fundação Bissaya
Barreto, responsável por uma série de atividades culturais e de assistência social, entre as quais se integra o
Portugal dos Pequenitos.
Contactos
Largo do Rossio - Santa Clara 3040-001 Coimbra
+351 239 801 170
Telefone:
+351 239 853 806
Fax:
E-mail:

portugalpequenitos@fbb.pt

Website:

http://www.fbb.pt

Horários
1 Março / 31 Maio: 10h00-19h00; 1 Junho / 30 Setembro: 09h00 - 20h00; 1 Outubro / 28 Fevereiro: 10h00 - 17h00

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
Acessibilidade a áreas/serviços
Instalações sanitárias
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