Introdução

Por altura das comemorações dos 25 de anos da nossa Escola, decidiu-se elaborar uma
pequena síntese da sua história.
Dá-la a conhecer à Comunidade Educativa e ao público em geral é o objetivo deste trabalho.

1º Espaço/Momento

2º Espaço/Momento

3º Espaço/Momento

Escola Industrial de Cantanhede

Colégio Infante de Sagres

Atuais instalações

Procedeu-se, inicialmente, à recolha de informações variadas e, posteriormente, à elaboração
da necessária síntese.
Agradecemos, por isso, a todos aqueles que deram o seu contributo, quer pela cedência de
documentos pessoais, quer através do seu testemunho oral.
Aceitamos ainda o envio de outros documentos ou de sugestões para complementar este
espaço para oendereço: info@eb23-cantanhede.rcts.pt
Nota: Este trabalho foi elaborado pela Oficina de Imprensa integrada no Centro de Recursos Educativos da Escola
(CRE).

1º Momento
A nossa Escola é fruto da transformação das escolas técnicas elementares operada em
conformidade com o disposto no nº3 do artigo 27 do Decreto - Lei nº 47 480 de 2 de Janeiro de
1967 com a redação que lhe foi dada pelo artigo 8º do Decreto - Lei nº 48 451 de 23 de Agosto de
1968.
Dai resultou a criação das Escolas Preparatórias do Ensino Secundário, dentre elas a Escola
Preparatória D. António Luís de Meneses, em Cantanhede, (que também poderia ter sido
chamada Escola Preparatória Dr. João Adelino Silva Pereira). Resta acrescentar que, na escolha
dos patronos, foram tidas em conta sugestões feitas pelas autoridades locais, consultadas para o
efeito, conforme Portaria É exactamente através desta portaria que é criada a nossa Escola, com
quadro próprio, a funcionar provisoriamente na Escola Industrial de Cantanhede que, por sua vez,
estava instalada no antigo Hospital Arcebispo João Crisóstomo, cujo Diretor era, à altura, o Dr.
João Lobato.

Quadro da Escola (de acordo com o MAPA Nº1 Anexo à Portaria Nº 23 600 de 9 de Setembro de 1968)
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Por Portaria de 10 de Outubro, João Lopes Gil foi nomeado Diretor do Ciclo Preparatório da
Escola Preparatória D. António Luís de Meneses.

2º Momento
Em 1971, três anos depois da sua criação, a nossa Escola obtém a sua autonomia
administrativa.
É seu Director o Dr. João Lopes Gil, que toma posse do cargo em 2 de Março de 1971.
Passa, então, a funcionar em dependências do Colégio Infante de Sagres, estabelecimento do
Ensino Particular, alugado para esse efeito.
A Escola Preparatória só ocupava a parte norte. O dono do colégio continuava a habitar a parte
Sul.
Além disso, algumas salas de aula e cantina continuaram a funcionar adstritas à Escola
Industrial.
No entanto, houve a preocupação de montar um pequeno serviço de bar que desse alguma
resposta às necessidades de bem-estar de alunos e professores que se deslocavam.
Um balcão, uma máquina de café self-service e uma máquina de gelados de alavanca, que permitia
vender cones de bolacha com sorvete, tornaram-se objectos de conforto imprescindíveis.
Por aqui passaram gerações de alunos e professores até 1979, altura em que a nossa Escola
passou a dispor de instalações próprias, onde atualmente se desenrola o seu quotidiano.

Álbum Fotográfico:

Comemoração 1

Comemoração 2

Exposição

Grupo Coral

Grupo de alunos

Antigo campo de jogos

Cartão de aluno

3º Momento
Passa a ser designada, unicamente, por Escola Preparatória de Cantanhede, quando ocupa
o seu espaço próprio no Complexo Escolar, ex-Quinta de S. Mateus, antiga Quinta do Dr. Lino.
À época, era Presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, o Dr. Santos Silva, sendo
vereador o Director da Escola D. António Luís de Meneses, Dr. João Lopes Gil. Aquando da
aquisição dos terrenos da Quinta de S. Mateus, destinados à construção do Complexo Escolar,
hoje existente, a opinião do Director da Escola terá tido também o peso da sua opinião, enquanto
vereador.
Em 1992, é iniciada a transição do 3ºciclo, da Escola Secundária para a nossa escola.
passando esta a designar-se por Escola C+S de Cantanhede.
Posteriormente, o seu nome de baptismo ainda sofre alterações. É, então, conhecida por
Escola EB 2,3 de Cantanhede e, mais tarde, por Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de
Cantanhede.
Após 25 anos de funcionamento, nestas instalações, a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de
Cantanhede, tornou-se Escola-sede do Agrupamento de Escolas de Cantanhede - AEC.
Toda a parte administrativa passa pela Escola-Mãe. A Assembleia de Escola, o Conselho
Executivo e o Conselho Pedagógico contam com a presença de representantes das Escolas do 1º
ciclo e dos Jardins de Infância do concelho.

Álbum Fotográfico:

Vista panorâmica da Escola Sede do Agrupamento

Bolo do 25.º aniversário

(Escola Marquês de Marialva – Cantanhede)

Em 2011, a escola passou-se a designar Escola Básica Marquês de Marialva.

