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Apoio e desenvolvimento da Associação de Pais
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Abrigo e bilheteira do Ascensor da Glória
Considerado hoje em dia o elevador mais movimentado da cidade de Lisboa, foi
construído pela Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa, segundo projecto de
Mesnier do Ponsard foi inaugurado em 1885. Foi também ele, em 1914, pioneiro na
tracção eléctrica. Inicialmente era locomovido por contrapeso de água passando mais
tarde a ser locomovido a vapor, é constituído por dois carros ligados por cabos
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longos das duas vias de carris de ferro. Foi
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o único com lugares no tejadilho, ao qual se acedia por uma escada em caracol. Tornouse propriedade da Carris em 1926. Hoje em dia o Ascensor e toda a sua envolvente está
classificado como Monumento Nacional.

Plano de Actividades

Passatempos

1. Plataforma SIGA

- Apoio nos esclarecimentos e dúvidas relativas à plataforma SIGA e troca de informação entre a
Câmara e alguns encarregados de educação.
2. Reuniões com a direcção
- Apoiar a organização de atividades em colaboração com a Escola e outras associações/
colectividades;
3. Acções de desenvolvimento
- Participação em webinares promovidos pela CONFAP sobre: “Educação, Escola, Família: da
indiferença ao compromisso” e “Os Pilares Essenciais da Educação”.

SOLUÇÕES
1-Grande; 2-Contar; 3-Pregar; 4-Aparar; 5-Sediar
3. Actividades de comunicação e de carácter informativo
- Reunião com o gabinete do Vereador Manuel Grilo;
- Promover a discussão de temas de relevo nas redes sociais através de uma maior dinamização da
página do fecebook da associação ou outras que se venham a criar e/ou manter.

CONTACTOS

Presidente: 938297825 (José Pato)

http://aepassosmanuel.pt/associacao de pais e EE

mailto:appassosmanuel@gmail.com
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Abrigo e bilheteira do Ascensor da Glória
Considerado hoje em dia o elevador mais movimentado da cidade de Lisboa, foi
construído pela Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa, segundo projecto de
Mesnier do Ponsard foi inaugurado em 1885. Foi também ele, em 1914, pioneiro na
tracção eléctrica. Inicialmente era locomovido por contrapeso de água passando mais
tarde a ser locomovido a vapor, é constituído por dois carros ligados por cabos
subterrâneos e que descem alternadamente ao longos das duas vias de carris de ferro. Foi
o único com lugares no tejadilho, ao qual se acedia por uma escada em caracol. Tornouse propriedade da Carris em 1926. Hoje em dia o Ascensor e toda a sua envolvente está
classificado como Monumento Nacional.
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1-Grande; 2-Contar; 3-Pregar; 4-Aparar; 5-Sediar

