COLÉGIO SANTIAGO INTERNACIONAL
ARQUITECTÓNICO ASSOCIADO À PESCA

–

RECUPERAÇÃO

DE

PATRIMÓNIO

Apresentação
A empresa Sílabas & Números, Lda., é uma
empresa do ramo da educação,
O projecto consiste na recuperação e
valorização de um edifício do século XV com
forte ligação ao mar e à pesca, com uma
história associada aos compromissos
marítimos, onde funcionou, em 1454, o
Hospital do Espírito Santo e mais
recentemente o Hospital de Tavira.
Pretende-se com a recuperação deste
património arquitectónico, a instalação de
um estabelecimento de ensino nacional e internacional privado, denominado Colégio
Santiago Internacional. Com a execução deste projecto está prevista a criação de 17
postos de trabalhos directos.
Objectivos
O projecto tem como objectivos:
•

•
•

•

Leccionar os graus de ensino: Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo do Ensino Básico,
seguindo o Currículo Nacional, evidenciando uma aprendizagem bilingue e uma
especialização no ensino da matemática e ciências tecnológicas;
Dar aos seus alunos uma educação de Excelência, para melhor enfrentarem o
cada vez mais rigoroso mercado de trabalho;
Oferecer uma excelente relação valor/qualidade aos encarregados de
educação, permitindo alargar o projecto educativo a comunidades com menor
poder de compra incluindo a comunidade ligada à pesca e ao mar no concelho
de Tavira e concelhos limítrofes;
Simultaneamente será criada uma área de exposição permanente de
documentos e conteúdos históricos que permitam dar a conhecer a alunos,
encarregados de educação e público em geral a ligação histórica do Edifício às
actividades da pesca e do mar.

Impacto económico-social do projecto no território
A Concretização deste projecto permitirá responder a uma necessidade social nesta
área territorial. O estudo realizado permitiu constatar a existência de uma procura
elevada deste tipo de estabelecimento de ensino. Destaca-se o facto de não existir
nenhuma escola de ensino particular e cooperativo nas áreas entre Alcoutim e Loulé,
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na linha interior, na linha litoral entre Vila Real de Santo António e Olhão, que
leccionem o 2º e 3º ciclo. Procurar-se-á contratar colaboradores possuidores de
valores históricos – culturais associados à pesca e ao mar, nomeadamente através do
estabelecimento de protocolos com entidades que promovem o desporto náutico e
que comercializam produtos alimentares de origem local.
Informação financeira
CUSTO TOTAL DO PROJECTO
601.652,22 €

PARTICIPAÇÃO FEP
150.000,00 €

PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTO ESTADO
50.000,00 €

Designação: Colégio Santiago Internacional
Arquitectónico Associado à Pesca
Local realização do projecto: Tavira
Promotor: Sílabas & Números, Lda.
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