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EXPOSIÇÃO
"HOSPITAL DE
BONECAS"

PROGRAMA
ABEM: REDE
SOLIDÁRIA DO
MEDICAMENTO

FLÁVIO
PACHECO

No passado dia 1 de junho, Dia Mundial
da Criança, a Fundação abriu as portas
da sua Sala Multiusos, com a Exposição
"Hospital de Bonecas na Fundação
Caixa Agrícola Costa Azul".
Esta Exposição que estará patente até ao
dia 3 de julho, conta com cerca de 150
bonecas que prometem fazer as delícias
de miúdos e graúdos.

A Fundação Caixa Agrícola Costa
Azul e a Associação Dignitude,
acrescentaram ao Programa Abem:
Rede Solidária do Medicamento, a
Santa Casa da Misericórdia de
Sesimbra, possibilitando este apoio a
mais famílias.

O atleta de paraciclismo, Flávio
Pacheco, apoiado pela Fundação desde
2019, foi líder do campeonato nacional
de contrarrelógio e de fundo, que
decorreu nos dias 18, 19 e 20 de junho,
renovando assim o título de Campeão
Nacional.

EM DESTAQUE
Exposição João Pedro Santos
aka The Mousse Project
Transportar o observador para um mundo sobrenatural,
onde flamingos cor-de-rosa vão à praia de boia tubarão,
peixes-balão mascam pastilhas gorila e cobras têm como
brinquedo um coelho, é o objetivo dos trabalhos desta
exposição que nos traz o artista plástico João Pedro Santos.
Poderá conhecer este mundo imaginário, de dia 10 de julho
até 07 de agosto de 2021, de quinta a sábado, das 14:00h às
18:00h.

EXPOSIÇÃO "HOSPITAL DE
BONECAS NA FUNDAÇÃO CAIXA
AGRÍCOLA COSTA AZUL"
Entrevista a Manuela Cutileiro, proprietária do Hospital de Bonecas
Como nasceu o Hospital de Bonecas?
O Hospital de Bonecas nasceu há 191 anos.
Somos um Hospital muito velhinho, na Baixa de Lisboa, que tem
continuado através de várias gerações. Vamos fazendo um trabalho com
tudo o que sejam brinquedos e bonecas que restauramos, vestimos e
tratamos o melhor possível, para manter as recordações das pessoas.

Há quantos anos está ligada ao Hospital?
Eu estou há cerca de 30 anos. Como é um negócio de família, nós temos a
nossa vida profissional e quando estamos assim mais velhotes, é que
passamos a estar a tempo inteiro, é também o que vai acontecer com as
minhas filhas.

Nós não
trabalhamos
apenas com objetos,
nós trabalhamos
com os
sentimentos, com
as saudades(...)

Nestes 191 anos de História, que Bonecas guarda este Hospital?
Guarda muitas Bonecas, mas sobretudo muitas recordações. Porque as Bonecas em si, são apenas objetos, que só
valem pelas memórias que têm por trás. É esse o segredo da nossa longevidade. Nós não trabalhamos apenas com
objetos, nós trabalhamos com os sentimentos, com as saudades, com aquilo que se vai guardando num velho baú,
que um dia se abre e nos lembra a infância.

Porquê uma Exposição em Santiago do Cacém?
Santiago é uma terra que não sendo nossa, é de certo modo, do nosso coração, porque os meus netos e a minha
nora são de Santiago, e, fazer esta Exposição, foi um tributo.
Foi uma experiência nova, que deu algum trabalho, mas que também nos deu bastante gosto.
Nesta Exposição trouxemos um bocadinho do Hospital de Bonecas, vários brinquedos e bonecas de várias épocas,
desde as mais antigas, às mais recentes. Estão ali contempladas cerca de 150 bonecas. Muito embora o número seja
o menos importante, pois o que mais importa são as recordações que as bonecas trazem às pessoas que vão visitar
a Exposição.
Fonte: Rádio M24
Edna Nobre
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