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In: Lisboa de antigamente
The name Rua do Alecrim, came from a chapel dedicated to Nossa
Senhora do Alecrim, who founded there, in 1641, a humble lady of
noble family, named D.ANNA DE VILHENA. Commonly known as
Largo das Duas Igrejas or Praça do Loreto, consisting of the section
of Rua Garrett that ended at Parça Luis de Camões between 1880
and 1925. At the end of the 15th century it was the road that leads to
Cata-que-farás, according to the phiographer Luis de Macedo.

Participação em acções de formação e de aprendizagem

Passatempos
Apoio na limpeza e pintura do gradeamento da horta da escola em
colaboração com pais e professores do segundo ciclo. Um
agradecimento à empresa Marilina que gentilmente apoiou com o
material para esse efeito

SOLUÇÕES

Plano de Actividades

1-Tontas; 2-Turnos; 3-Acurar

1. Conselho Geral
- Presença na reunião do Conselho Geral

CONTACTOS
Olho Marinho
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Curiosidades
Rua do Alecrim
O nome de Rua do alecrim, proveio de uma ermida dedicada à
Nossa Senhora do Alecrim, que ali fundou, em 1641, uma
senhora humilde e de nobre família, chamada D.ANNA DE
VILHENA. Vulgarmente conhecido de Largo das Duas Igrejas
ou Praça do Loreto, sendo constituído pelo troço da Rua
Garrett que findava na Praça Luís de Camões entre 1880 e
1925. No final do Séc.. XV era a estrada que vai ter ao Cataque-farás, segundo o ofiógrafo Luís de Macedo.
In: Lisboa de antigamente
The name Rua do Alecrim, came from a chapel dedicated to Nossa
Senhora do Alecrim, who founded there, in 1641, a humble lady of
noble family, named D.ANNA DE VILHENA. Commonly known as
Largo das Duas Igrejas or Praça do Loreto, consisting of the section
of Rua Garrett that ended at Parça Luis de Camões between 1880
and 1925. At the end of the 15th century it was the road that leads to
Cata-que-farás, according to the phiographer Luis de Macedo.

Passatempos

SOLUÇÕES
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