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ANTIGOS ALUNOS, PAIS E AMIGOS
AJUDAM COLÉGIOS A CRESCER

PLATAFORMA WEB LIGA
PAIS AOS COLÉGIOS

O “Fundo Colégios Fomento” foi criado recentemente por antigos alunos, pais e amigos dos Colégios para “promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do seu projeto educativo”, por “acreditarem na sua mais-valia na preparação para o futuro
de jovens com sólidos valores cristãos, competentes e com marcado sentido de responsabilidade
social no mundo do trabalho.
O objetivo imediato do “Fundo” é conseguir apoios
económicos para a construção dos novos Colégios
para raparigas (o Mira Rio em Lisboa e o Horizonte
em V. N. Gaia) e também conceder bolsas de estudos a alunos. A ambição do projeto é “tornar
possível a formação nos Colégios Fomento ao maior
número de pessoas, sem discriminação de condição
social e económica.“
Neste momento, está ativa uma campanha de
captação de contributos destinada a pais dos Colégios, antigos alunos, amigos e todas as pessoas que
acreditem no projeto educativo. Os contributos
podem ser dados de várias formas: empréstimo
sem juros, doação (ao abrigo da lei do mecenato),
bens ou serviços.

A partir de agora, os pais vão passar a estar ligados
aos Colégios através de duas plataformas web:
Mychild, no berçário e na infantil e E-schooling, do
primeiro ciclo ao 12º ano.
Estas plataformas tornarão acessíveis aos pais, de
uma forma rápida e eficiente, todas as informações
pertinentes relativas ao seu filho: conteúdos
pedagógicos, relatórios de progresso, dados curriculares, ocorrências, álbuns de fotografias, etc.
A ambição destas plataformas é serem facilitadoras
da comunicação, permitindo uma maior interação
entre a escola e a família.

As pessoas responsáveis pelo fundraising são:
Em Lisboa: Ricardo Assunção (ricardo.de.assun-

cao@gmail.com) / Maria Lúcia Alves Mendes
(mlalvesmendes@gmail.com) / João Cortez Lobão
(jcortezdelobao@gmail.com)
No Porto: José Carlos Brandão Teles (josebrandaoteles@gmail.com) / Fátima Jorge Nunes Almeida (fatimalmeidajorge@gmail.com)
Para a realização de donativos e/ou contribuições
regulares ou extraordinárias:
Transferência bancária
F.M.A.B. Fundo Colégios Fomento
NIB: 002700206546901020862
Cheque
F.M.A.B. Fundo Colégios Fomento – Rua Armindo
Rodrigues, 28 – 1600-414 Lisboa
Depósito direto em Conta
F.M.A.B. Fundo Colégios Fomento
Nº conta 65469.8

PORTUGAL ACOLHE ASSEMBLEIA GERAL
DA EUROPEAN PARENTS ASSOCIATION
Nos dias 4 e 5 de abril de 2014 os Colégios Fomento
serão os anfitriões da Assembleia Geral da European Parents Association (EPA) subordinada ao tema
“Desafios para Pais na Era Digital”.
Portugal foi o pais escolhido por esta associação
europeia no âmbito do tema do encontro, dadas as
prioridades tecnológicas assumidas por Portugal
num passado recente, consideradas como
vanguardistas no quadro Europeu.
Com a presença de individualidades internacionais
e nacionais incontornáveis na educação e no universo das tecnologias de informação, o evento
abordará temas como “A educação na era digital:
riscos e oportunidades”, “os direitos das crianças
no mundo digital e a prevenção do ciberbullying”,
“treino para pais na era digital”, “democracia e
www”, entre outros.
A EPA é a associação europeia que, na área da
educação, tem como grande objetivo promover a
participação ativa dos pais e o reconhecimento do
seu papel central como primeiros responsáveis
pela educação dos seus filhos.
Os Colégios Fomento são membros associados da
EPA, que representa mais de 150 milhões de pais, é
parceira da Comissão Europeia, do Parlamento
Europeu e do Conselho da Europa.
Desenvolvimentos do programa e das atividades da
EPA podem ser seguidos em http://euparents.eu/
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Um ano de crescimento
Temos boas notícias: em 2014, os
Colégios Fomento vão crescer! Com
novas instalações em curso nos dois
Colégios femininos (Mira Rio e Horizonte)
o ano promete ser de muita azáfama e
entusiasmo, como sempre acontece
quando um novo projeto é abraçado por
muita gente.
Em Vila Nova de Gaia, as obras já foram
iniciadas e esperamos que o próximo ano
letivo já possa ser acolhido integralmente
nas novas instalações.
Em Lisboa, tratando-se de uma obra de
raiz a necessitar de licenciamentos,mais
complexos e morosos, espera-se ter os
trabalhos concluídos durante o ano de
2016. É um projeto de grande fôlego, que
nos abrirá novas perspetivas, mas que
também nos exigirá esforços redobrados.
Muitas pessoas, entre pais fundadores,
antigos alunos e amigos, estão absolutamente empenhados na concretização
destes projetos e esperamos que muitos
mais se juntem a este movimento
empreendedor. Nesse sentido, foi
constituído o “Fundo Colégios Fomento”,
com o fim de colaborar no financiamento
da construção dos Colégios, mas também
de conceder bolsas de estudos. As formas
de adesão podem ser consultadas neste
boletim.
São, de facto, muito boas notícias. Ainda
que as instalações não “façam” os
Colégios, sabemos que são uma alavanca
para concretizar a nossa missão e o nosso
projeto educativo.
Precisamos de muitos braços e de muita
generosidade para erguer estas obras!
Porque, como desejamos, elas dar-nos-ão
a possibilidade de chegarmos a mais
famílias e de servirmos melhor.

Jorge Maciel
Presidente dos Colégios Fomento
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Colégio Horizonte Vila Nova de Gaia

COLÉGIOS FEMININOS

NOVAS INSTALAÇÕES EM GAIA E EM LISBOA
A Norte, já foram iniciadas as obras de
ampliação do edifício do Colégio Cedros
que albergará o novo Colégio Horizonte,
esperando-se que estejam concluídas em
10 meses: no decurso do próximo ano
letivo (2014-15) o Horizonte já estará a
funcionar em pleno nas novas instalações,
em Vila Nova de Gaia.
O novo Colégio terá a capacidade máxima
de 485 alunas da creche ao 12º ano e trará
inúmeras vantagens, não só para as
alunas, como também para os pais e para
o próprio Colégio, que passará a estar
todo reunido num só edifício.

O projeto do novo Colégio, pensado para
responder às mais atuais exigências
pedagógicas e de contexto, ficou a cargo
do atelier de arquitetura ÔCO.
O novo Colégio Mira Rio, em Lisboa, ficará
situado em Telheiras, junto à igreja de
Nossa Senhora da Porta do Céu. Como é
uma abordagem completamente nova, a
complexidade dos processos burocráticos
é muito superior ao do projeto de Vila
Nova de Gaia, o que se traduz numa maior
morosidade.
O novo Mira Rio terá capacidade máxima
para 700 alunas, do berçário ao 12º ano.
JANEIRO 2014
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O NOVO COLÉGIO MIRA RIO

ENTREVISTA
ANTÓNIO LOBATO SANTOS

Arq. da empresa LGLS,
vencedor do concurso para
o Colégio Mira Rio,
em Lisboa

Quais foram as principais virtudes do projeto
que vos fizeram vencer o concurso?
Sem termos visto todas as outras propostas, pensamos que a nossa solução terá sido escolhida pela
articulação de vários aspetos fundamentais: a qualificação dos vários usos e significados, a eficiência
na disposição do programa funcional face aos
constrangimentos e a promoção de uma complementaridade entre o existente e a nova construção
(em que se garante o protagonismo do edifício existente para a Estrada de Telheiras e para a paisagem
envolvente).

Que características do projeto gostaria de
destacar?

O que foi mais desafiante neste projeto
do novo Colégio Mira
Rio em Telheiras?
No caso do novo Colégio
Mira Rio, referimos dois
desafios fundamentais:
primeiro, conceber uma
António Lobato Santos
escola com vários níveis
de ensino, interpretando
e compreendendo o espírito próprio da instituição.
Segundo, fazer esse projeto no contexto da ampliação e reabilitação de património edificado com
importância para a Cidade de Lisboa (já que se trata
de um antigo convento, construído inicialmente no
século XVII por um príncipe estrangeiro exilado em
Portugal).
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Penso que o projeto se destaca pelo esforço feito
para qualificar o sistema de circulações pelos
vários corpos construídos, que permite aos alunos
chegarem a um determinado lugar de forma fluída
(evitando-se becos sem saída), ao mesmo tempo
que existem locais para estadia e encontros informais (que também são importantes para a aprendizagem). Destacaria também a articulação
volumétrica que permite aos utilizadores olharem
para a paisagem envolvente em vários pontos,
embora o edifício pareça bastante encerrado desde
o exterior. Por fim, destacaria ainda o esforço colocado em reconstruir a relação com o edifício da
Igreja (que não está abrangida pelo projeto e que é
património classificado), repondo uma unidade que
se perdeu pelas vicissitudes que este conjunto edificado sofreu desde o Terramoto de 1755.

O facto de ser uma equipa multidisciplinar a
pensar o projeto trouxe vantagens? Em que
domínios?
Sim, evidentemente, houve e tem havido vantagens.
Além das experiências próprias das duas equipas
de arquitetos associadas desde o concurso (LGLS
Arquitectos Lda e CVDB Arquitectos Lda) e de todas
as diferentes engenharias presentes no processo, a
equipa conta ainda com um especialista em croma-

tismo e iluminação (temas fundamentais no desempenho e comportamento das crianças em espaços
letivos), além de um especialista em reabilitação de
património. A articulação destas diferentes capacidades e sensibilidades tem contribuído para densificar e consolidar o projeto de forma muito positiva.
Há ainda que referir o contributo da equipa de
gestão do projeto, o gabinete Teixeira Trigo e a
própria Administração da SOCEI, para a compreensão das especificidades do Colégio.

Quando teremos o novo Colégio Mira Rio, em
Lisboa?
Face à dimensão do projeto pensamos que, depois de se
iniciarem as obras, o processo de edificação não deverá
durar menos de um ano.
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ARQUITETURA PAISAGISTA
O projeto de arquitetura paisagista do Colégio Mira Rio
ficou a cargo da empresa F|C. O espaço exterior permite
o acesso a todas as pessoas, mesmo com mobilidade
condicionada e terá cinco grandes zonas:
1. O claustro do antigo convento será qualificado como
zona de receção, servindo como entrada em eventos
excecionais na sala polivalente /biblioteca;
2. A entrada principal do colégio corresponderá a um
novo "largo" para a Estrada de Telheiras, onde a principal preocupação foi a funcionalidade do espaço e a sua
relação com o exterior;
3. O recreio principal albergará crianças de uma faixa
etária muito alargada. O principal desafio foi criar zonas
distintas para que pudesse ser usufruído plenamente
por todos os utilizadores: uma zona de recreio (coberta),
elementos lúdicos para incrementar a atividade física e
uma zona central (o novo pátio central) que funciona
como um ponto de encontro polivalente e no qual a
vegetação assume uma posição de destaque.
4. Um espaço de recreio para a creche, onde se procurou criar uma zona que fosse um prolongamento da sala
de aula, luminoso e ao mesmo tempo intimista e livre.
5. Um espaço de recreio para o pré-escolar, polivalente,
que também funciona como uma extensão da sala de
aula, completamente protegido das movimentações
exteriores.
As zonas exteriores foram pensadas para serem utilizadas para outros fins para além do recreio, como a
realização de espetáculos e apresentações ao ar livre.
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