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1. Inaugurado o mais moderno Centro Escolar do Município de Ílhavo 
 
Construído de raiz, com um investimento perto de 1,3 milhões de euros e garantido o 

financiamento dos Fundos Comunitários do Centro2020, o Centro Escolar da Gafanha de 
Aquém, abriu, ontem, as suas portas para o primeiro dia de aulas e para a cerimónia oficial de 
inauguração. 

Este equipamento escolar foi projetado e construído com todas as referências energéticas 
e ambientais que o qualifica como Classe A, com capacidade para 125 crianças nas valências 
do Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico (4 salas), biblioteca, áreas para expressão 
artística, espaços de lazer e desporto, horta pedagógica, para além de um conjunto de 
equipamentos educativos que o tornam um edifício da nova geração. 

Na abertura da sessão de inauguração, o Vereador do Pelouro da Educação da Câmara 
Municipal de Ílhavo, Tiago Lourenço, reforçou a importância da obra agora concluída, 
lembrando «que a falta de condições da antiga escola era um quadro preocupante e que 
limitava a ação dos professores, funcionários e alunos» e que «esta é uma Escola de 
excelência para o Município e que irá prestar um melhor serviço educativo». Mas por mais 
elogios que se possam fazer ao novo Centro Escolar, Tiago Lourenço, não quis deixar de 
referir que é importante «ter consciência que as paredes só por si não fazem nada e que a 
parte humana é fundamental, não restando dúvidas que, conjugados todos estes fatores, agora 
há uma motivação extra».  

Acompanhado nesta cerimónia também pela vogal executiva do Programa Operacional 
Regional do Centro2020, Isabel Damasceno, e pela Presidente da Comissão Administrativa 
Provisória do Agrupamento de Escolas de Ílhavo, Cristina Gonçalves, o Presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Caçoilo, destacou o «resultado final de um projeto concebido e projetado 
pela Autarquia, com o empenho das várias equipas técnicas municipais, com a participação 
efetiva e permanente dos docentes, auxiliares e da Associação de Pais, que faz desta nova 
Escola uma experiência piloto, em todas as áreas educativas, pedagógicas e estruturais». 

Foi neste sentido que Fernando Caçoilo, não menosprezando todo o parque escolar do 
Município de Ílhavo, diferenciou o Centro Escolar da Gafanha de Aquém como «o mais 
moderno, mais bem equipado e mais preparado para as funções educacionais das crianças». 

Como reforço deste importante momento na área da Educação no Município de Ílhavo, 
importa referir que, de forma inédita, a inauguração coincidiu com o hastear de Bandeira Verde 
Eco-Escola, sendo este Centro Escolar o primeiro a receber a distinção ambiental no dia da 
sua abertura. 

Quanto à antiga escola, a Autarquia irá proceder a um processo de reabilitação que 
permitirá alojar algumas Associações. 

 
 
 

2. “Clichés, Aqui não!” leva a comunidade sénior ao palco da Fábrica 
das Ideias, na Gafanha da Nazaré 

 
É já no próximo domingo, dia 28 de abril, que as cortinas do palco da Fábrica das Ideias, 

na Gafanha da Nazaré, se irão abrir para a estreia da peça de teatro "Clichés, Aqui Não!", uma 
organização da Câmara Municipal de Ílhavo contando com a participação de atores, cantores, 
bailarinos e costureiros da comunidade sénior. 

Esta produção artística envolve, de forma direta, mais de 60 seniores dos grupos 
TeatralIdades, Figurinos D´Ouro e Espaços da Maior Idade, e pretende retratar a evolução do 
teatro ao longo dos tempos. Novas perspetivas e horizontes fizeram com que elementos 
outrora essenciais, como o “ponto” que soprava as palavras, entrassem em extinção e se 
perdessem no tempo. 
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A peça “Clichés, aqui não!” desenrola-se no ano de 1972 e reproduz a demanda de uma 
encenadora sob pressão, na luta por chegar a novos públicos e levar a companhia que 
representa avante. O único senão é que nesta companhia o produtor só pensa em dinheiro, os 
atores têm egos acentuados e a empregada de limpeza não é de ficar calada. A pressão é 
tanta que o risco não é medido e, para desagrado dos elementos mais conservadores, o 
“aceitável” entra em constante mutação. 

Esta é uma peça cómica, com teatro musical à mistura, que vai pôr o público a refletir 
sobre a necessidade contínua de adaptação à mudança e do respeito por novas perspetivas, 
com encenação de Kelly Varella e a coreografia e música de Jonathan Margarido. 

 
Mas nem só do palco e da representação ‘vive’ esta iniciativa artística. O projeto teve a 

preocupação de envolver o maior número de seniores, nas mais diferenciadas atividades. 
É o caso de Beatriz Pires, uma das costureiras de ‘serviço’, que destaca a importância de 

poder participar através da criação de figurinos: "Eu não tenho jeito para a representação, 
quanto mais para o canto. Costurar é o que eu mais gosto de fazer na vida e é tão bom poder 
contribuir para este espetáculo, através daquilo que eu mais gosto de fazer". 

 
"Clichés, Aqui Não!", entrará em cena dia 28 de Abril, pelas 17.00 horas, na Fábrica das 

Ideias, na Gafanha da Nazaré. 
Os bilhetes estão disponíveis na Casa da Cultura de Ílhavo e na Fábrica das Ideias da 

Gafanha da Nazaré.  
 


