
EM GAIA
Distribuição de prémios 
aos alunos das escolas do 
Torne e Prado

Na Ksco a do Tome, qrue o gnan.de 
benemérito Diogo Casais fundou em 
1868, realizou-se, no dia do Nffital, umta 
festa €</x>iar para dlistirib-Uiicão dé 
prémios a/** alunos maiiis classificados 
daquela cscoiu e da escola do Prado. 
A distribuição dos prémio-s foi prece
dida chi ma sessão solénne.

O "alão encontrava-se repleto duma 
assistência escolhida.

Não faltaram os amigos e adlmi-nado- 
re»s de Diogo Canseis, que imanlteim. cul
to peia valiosa obra legada, de instru
ção *e benef iéenciia.

Os antigos alunos fizeram-s*e repre
sentar pel>a sua Associação que nobre- 
mente foi instituída para prestar au
xilio á.s escolas do Torne e P.rado.

A  comiesão administrativa da Ca- 
mara e associações económicas e cultu
rais do concelho, também se encontra
vam representadas.

O sn. Ferre ir a Fi andor, diirector da 
Escola do Torne, ao iniiciar-se a sessão, 
agradeceu, penhorado, o auxilio dispen
sado pela Ca miara e Juntas de Mafa- 
mude e 8'anta MarinOia, e Associação 
dos Antigos Alunos das Escolias do Tor- 
ne e  Prado, que valioea.men.te concor
reram para a manutenção daqueles es
tabelecimentos de ensino ç da oa.ntina. 
benleficen-te, anexa â escola dk) Torne, 

Pro-cedeu-.se, depois, a Leitura dos 
relatórios cias escolas do To.rne e Pra
do, apreseraitados, reisipectiv.ame.rute, p*e- 
lio-s ans. torreira Fiandor e Augusto 
Nogueira.

Constatou-se uma nuBjtrioula, no ano 
liectivo findo, de 199 alunos na escola 
d!o Tome e de 115 n.a e«.aolLa de Prado, 
num total de 314 alunos d>e ambos os 
sexos. Destes fizeram exame 189, o que 
representa uma miédila superior a 50 %  
dlos ma ttri cuilado s.

No ano lectivo corrente enco ntram- 
®é matricula das na.s escolar do Torne 
2120 e na do Prado 122 alunos, num to
tal de 342.

A cantina distribuim, durante o ano, 
15.265 refeições, que equivalem a me
dia de 42 refeições diárias.

Algumas crianças, «Jém de alimento, 
teem recebido vestuário, medi c-amen aos, 
ilivro-s e material escolar.

Seguiu-«se a. parte do programa de 
reciitaitii.vos e oa a to pelos alunos. O gru
po coral da escola do Torne fez-se ou
vir, ctom aguado, nos s-aguinttes núme
ros: «Hino cia Bandeira», «Portugal», 
«Canção Popular dos A gOres», «A  Ar-

daquelas festas escolares, onde o« pre
miados e não premiados encontram in
centivo para maiores cometimento*», e 
para umia melhor aplicação ao estudo.

O «r. dr. Mafeuél Teixeira de Almei
da, entrego-u, hk> finial do seu discurso, 
em nome dia Associação dos Antigos 
ALuaios das Escolas do Torne e Prado, 
aos direciones dês-tes estabelecimentos 
de encimo particular, respaotivamente, 
o*s subsídios de 4.3d0$00 e 2.150$00.

Este benemérito acto mereceu o 
aplauso dos assistentes, que tributaram 
Cambem o seu agrado, com aplausos, 
durante os discursos e nos vários nú
meros apresentados pelas crianças.

Dm fecho da festa, que decorreu a.ni- 
madamente, sob ambiente familiar, dis
tribuir am-se na cantina, as C09tu.ma.das 
refeiçõets diárias aos alunos pobres, re
feição esta que fo i melhorada.

O salão da escola, o-nde se realizou 
a seissão sodiéne, eucontirava-.se enga
lanado com colchas e com os trabalhos 
de lavores confeccionados pelas alunias. 

No Sindicato Nacional dos

v js<e.sisão, cantoute» <V uo fecho aa 
«Portiigueiíà».

Procedeu-se, depois, á distribuição 
dos prémios pecundariios pelos alunos 
aprovados no exame do 2.° grau, a sa
ber:

«Diôgo Ca.seels e D. Isabel Caseeis», 
iuistítuBdio peia Camara Munic4!?®! de 
Gaia— Odíliia Rosa Pinto VUar, Antônio 
Lopes Pmhel Júnio-r, Jorge Joaquim 
Lehmanm Cruz e Jwé Mága de Noro- 
niha.

«Dlôgo Casseis e D. Isabel Oe^seds».
inistituido em 1923 por um grupo de 
Amigos —  Joaquitna Pereira d*e Jesus, 
■Manuel Ferre ira Bernardo, Maria José 
dtfe Sousa Mo Siqueira Alves e OasLmiiro 
Daniel dos Santos.

«Alunos, da Es-qola do Torne», insti
tuído pelas professoras e alunos— Fer
nando de Figueiredo Guedea e Joaquim 
Rangel da Mota.

«Horace A.rnesby», in/stituido pelos 
empregados dia casa Sandeman & C.°—  
‘Álvaro Pereira da Silva.

«D. Leopoldima Rosa da Co.n.ceição», 
iípetijtuiido pelo sir. J. P. da Conceição—
Pialmi.ra Rodrigues Canado.

«Escola do Torne»——Consta,nça Ma- 
riia dos Santos, Elisa Borges Pais, Ma
ria La ura Vieira Rodrigues, Albiuo Ta
vares da Siilva, Antonio Araújo Fer- 
reina, Joaquim Gomes Dias, Joaquim 
de Oliveira Amorim, José de Castro 
Si.lva eAlidip Augusto Eusébio.

.Foram, depois, distribuidos fatos a 
19 criançais— 13 rapazes e 6 menãnas.

Após a distribuição dos prémios, usa
ram da palavra cs srs, Rodolfo Pinto 
do Couto, estatuário; dr. Matnuel Tei
xeira, da Arssooiação do«s Antigos Alu
nos das Es>oola6 do Torne o Prado, e 
Américo Cardoso.

Os oradores referiram-se á obna al- 
tam.ente social difundida peles escolas 
do Tomie e Bnado, e éx»!tiaram a f i
gura veneranda do seu fundador, o 
grande i-mipusionadoir da ln»9tituição 
Diiõgo Oas-s-elis.

DeipOis d*e fazerem também alusão 
-.os iDenefibios prestados po<r aqmelas 
escolas, aos seus alunos no campo be- 
néficCntc, apoinitaram o alho scnifilcadto


