Projeto Colina
Braga

Construção em 5 novembro 2019

O Projeto Colina compreende a criação das condições necessárias para a construção de um
edifício onde virão a ser operacionalizadas as atividades da Fundação em Braga, bem como a
implementação do Colina – Clube Juvenil e Centro Cultural.
A 22 de janeiro de 2018, de acordo com a intenção da Fundadora, a Fundação Maria Beatriz
Lopes da Cunha iniciou esta construção num prédio misto situado na Rua da Igreja Nova,
em Gualtar – 4710-077 Braga e cuja conclusão se prevê durante o ano de 2020.
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Projeto Colina
O Projeto Colina é uma iniciativa da Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha.
A Fundação Maria Beatriz Lopes da Cunha, com sede em Viseu, NIPC 510958567, foi
instituída a 3 de maio de 2010, enquanto Fundação de Direito Privado, sem fins
lucrativos e de exclusivo interesse social, concretizando a vontade da sua Fundadora
em deixar um legado que pudesse contribuir para um melhor entendimento e maior
tomada de consciência da importância da dignidade da pessoa humana nas mais
diversas esferas da sociedade portuguesa e no mundo.
Os seus Estatutos foram reconhecidos pela Presidência do Conselho de Ministros a 30
de dezembro de 2013, e publicados em Diário da República na 2ª série, nº 9, de 1401-2014 – Despacho do Ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares nº
608/2014.
O interesse cultural do Projeto Colina foi reconhecido pelo Ministério da Cultura para
efeitos de Mecenato desde 8 de março de 2016.
Aguarda emissão da Declaração de Utilidade Pública, cujo pedido se encontra em
instrução.

A FMBLC e o Projeto Colina
A Missão da FMBLC consiste em: valorizar, realçar e difundir a centralidade da
família na sociedade e a importância da educação, da cultura, e da solidariedade
no desenvolvimento de cada pessoa, como ser único e irrepetível.
Tem como Visão o ideal da excelência humana e da família, meta do
desenvolvimento económico-cultural e do modus vivendi em sociedade.
O Colina – Clube Juvenil e Centro Cultural, enquanto iniciativa da FMBLC,
pretende ser um Clube onde a Família é protagonista e que, juntamente com a
Direção e especialistas de diferentes áreas, assume a responsabilidade da
organização de atividades culturais caracterizadas pela transversalidade dos eixos
estratégicos da Fundação e com uma programação regular para jovens dos 6 aos
25 anos que complementa a tarefa educativa da família e da escola.
É missão do Colina ser um polo aglutinador da colaboração das famílias para
“Formar o futuro”.
Das atividades do Colina, com uma experiência acumulada de 40 anos em Braga,
usufruem cada ano cerca de 80 jovens e 350 adultos.

Objetivos do Colina – Clube Juvenil e Centro Cultural
Objetivos Gerais:
• Potenciar a geração de profissionais do futuro, num processo de autocrescimento,
que englobe as cinco dimensões da personalidade: física, afetiva, racional, social e
transcendente.
• Ajudar na construção de uma sociedade com cidadãos conscientes, empenhados e
com competências pessoais, académicas e profissionais;
• Promover a excelência nas artes, ciências e ofícios;
• Revitalizar o papel das famílias na qualificação da educação, e da sociedade;
• Ser uma incubadora de inovação social, começando pela aposta nas novas gerações.
O Colina, tem como Valores:
• Integridade e coerência de vida,
• Amor à liberdade e responsabilidade pessoal,
• Trabalho de qualidade e trabalho como serviço
• Prioridade da família e das relações interpessoais| Capacidade de diálogo,
• Fortaleza | Criatividade e Inovação
• Entusiasmo e Perseverança

O Projeto
O edifício a construir
prevê:
• salas de estudo
• salas de reunião
• biblioteca
• auditório
• oratório
• área desportiva
• oficinas de artes,
música e cozinha
Prevê ainda uma área de
residência com 10
quartos.

Como Colaborar – Mecenato Cultural
As instituições, empresas e pessoas singulares que desejam apoiar a Fundação Maria
Beatriz Lopes da Cunha, podem fazê-lo ao abrigo de três modalidades:
• Colaboração Institucional – apoio plurianual destinado à realização dos fins
estatutários prosseguidos pela Fundação;
• Colaboração em atividades – apoio dirigido a iniciativas e projetos concretos;
• Parcerias de apoio a áreas de atividade determinadas, que podem revestir-se de
natureza, conteúdo e forma diversos.
As contribuições mecenáticas concedidas à Fundação para o Projeto Colina, em
Braga, beneficiam do regime estabelecido no Capítulo X do Estatuto dos Benefícios
Fiscais – “Benefícios fiscais relativos ao mecenato” –, conforme a redação em vigor.
O apoio mecenático não tem quaisquer contrapartidas, que configurem obrigações de
caráter pecuniário ou comercial para a Fundação, nos termos do art. 61.º e alínea c)
do n.º 1, n.º 3, 5, 6 e 7 do art. 62.º B do Cap. X do Estatuto de Benefícios Fiscais.

Donativos:
Poderá fazer-nos chegar o seu donativo por transferência bancária, para o seguinte
IBAN:

Santander Totta: PT 50 0018 2121 0406 1006 0206 2

Benvindo ao Projeto Colina
e bem haja!
colina.clube@gmail.com | www.colina.pt
geral@fmblc.pt | www.fmblc.pt

