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Actividades da Associação de Pais e EE
Lançado e promovido pela Associação de Pais, o concurso foi dirigido aos alunos do 5º, 6º e
7º anos e decorreu de 26 de Março a 15 de Abril, data em que se comemora o Dia do
Desenhador em memória ao nascimento, em 1452, de Leonardo da Vinci.
Desde a fase de
Selecção e
Escolha dos
Primeiros
Classificados
Á Entrega dos
Prémios e
Sua Exposição.

Foi assim que começou e que foi lido o primeiro comunicado dos militares que fizeram o
Tendo em conta
25 de Abril pouco depois das quatro da manhã no Rádio Clube Português. Eram
As limitações de
precisamente as 4 horas e 26 minutos do dia 25 de Abril de 1974 quando, pela voz do
Entrada na escola,
jornalista Joaquim Furtado, que se encontrava
de serviço nessa noite e viu os estúdios do
Todos
os desenhos
Rádio Clube Português serem invadidos por oito
militares do Movimento das Forças
Podem
se
vistos
Armadas, que foi lido o primeiro comunicado da revolução.
E foi com o próprio que
Na
página
do
ouvimos na primeira pessoa o testemunho desta experiência. Muito obrigado...
Facebook da

Passatempos
Associação.

Comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril de 1974 no Passos Manuel

Sessão de partilha e testemunho com o jornalista Joaquim Furtado e inauguração do Mural alusivo ao tema.

SOLUÇÕES
Outras Actividades
1. Reuniões com a direcção.

1-Calvar; 2-Colher; 3-Amador

- Apoiar a organização de atividades em colaboração com a Escola e no E@D;
2. Actividades de comunicação e de carácter informativo
- Promover a informação 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: 938297825 (José Pato) - Presidente
http://aepassosmanuel.pt/associacão de pais e EE

mailto:appassosmanuel@gmail.com
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“ Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas…”

Foi assim que começou e que foi lido o primeiro comunicado dos militares que fizeram o
25 de Abril pouco depois das quatro da manhã no Rádio Clube Português. Eram
precisamente as 4 horas e 26 minutos do dia 25 de Abril de 1974 quando, pela voz do
jornalista Joaquim Furtado, que se encontrava de serviço nessa noite e viu os estúdios do
Rádio Clube Português serem invadidos por oito militares do Movimento das Forças
Armadas, que foi lido o primeiro comunicado da revolução. E foi com o próprio que
ouvimos na primeira pessoa o testemunho desta experiência. Muito obrigado...
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