INAUGURAÇÃO DUMA CANTINA ESCOLAR EM OURÉM
Inaugurou-se, no dia 8 do corrente, em Ourém, a nossa Vila antiga. A primeira cantina
das escolas primárias do concelho e dizemos primárias pois que em Vila Nova já
funciona há tempos a cantina da Escola Técnica. Cerimónia simples, mas gratamente
impressionante em que se aliavam a alegria espontânea dos pequeninos com a viva
satisfação de mestres, autoridades e convidados. O Sr. Director do Distrito Escolar,
Professor Vítor Sobral, deslocou-se ali para presidir à inauguração daquela obra
evidenciando com a sua presença e brilhantíssimo improviso com que coroou a sessão o
seu interesse pelo concelho de Ourém, onde constituiu família, foi mestre distinto e
desempenhou ainda outros cargos com a inteligência e dedicação que são seu timbre, O
Sr. Presidente do Município, impedido de comparecer, fez-se representar pelo Sr.
Vereador Matos Paisana que, com muita felicidade, se desempenhou da honrosa missão.
Estiveram igualmente presentes o Sr. Vereador Alberto Espada que é também o
presidente da Assembleia-Geral da Associação Cultural e Recreativa onde se realizou a
festa, o Rev.° Prior que procedeu à bênção da cantina, o Chefe da Secretaria Municipal,
Junta de Freguesia de Ourém, representantes da Imprensa Regional, etc.
Além dos Srs. Director Escolar e do representante do Município, usaram da palavra os
Srs. Rodrigues Vieira, o dinâmico propulsor deste e de outros benefícios e actos de
interesse regional; e Rev.° Pároco Querido da Silva, ambos eles membros da Comissão
que criou a nova Cantina. Muito aplaudidos todos, e justamente. Deu início à sessão um
grupo coral infantil, ouvido com muito agrado. As instalações da nova Cantina ocupam
um anexo da sede da Junta e Associação Cultural e impressionou agradavelmente o
desvelo, bom gosto e criterioso aproveitamento do espaço posto à disposição daqueles
serviços.
Oferecido pelos pais dos alunos das escolas de Ourém foi servido uma excelente
merenda de que compartilharam, à vontade, crianças e adultos e que serviu de pretexto
para troca de impressões e agradável e animado convívio.
É justo esclarecer que a criação da Cantina Escolar de Ourém se deve a uma comissão,
que já em 1961, há portanto 11 anos, elaborou e fez aprovar os respectivos estatutos,
comissão assim constituída e cujos elementos são portanto os seus fundadores:
P. Carlos Querido da Silva,
José Henrique da Costa Pires,
António Rodrigues Vieira,
D. Aurora Dias Costa,
D. Maria Amélia da Silva Guimarães,
D. Maria de Jesus Gonçalves,
Manuel dos Reis.
Antes da inauguração, foram eleitos os novos corpos gerentes, com o seguinte resultado,
obtido por unanimidade:
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente — António Rodrigues Vieira, Secretários — Manuel da Silva Bernardes e
Manuel Pereira Gonçalves.
DIRECÇÃO
Presidente — D. Maria da Nazaré Piedade Oliveira; Secretária — D. Adelaide Pereira
dos Reis Prino; Tesoureira — D. Carmelinda Magalhães Matias; Vogais — D. Deolinda
Rodrigues Pereira Gens e D. Júlia Pereira dos Reis Neves.
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