
 

                                                   SociedadeÊProtetoraÊdasÊCozinhasÊEconómicasÊdeÊLisboa 
                                                   Criadas pela duquesa de Palmela e por sua prima Maria 
                                                    Isabel Saint-Lèger, para ajudar a população carenciada, 
                                                    sobretudo o operariado, colocando ao seu dispor refeições 
                                                    baratas. Em 1906 já existiam cerca de seis Cozinhas Eco- 
                                                    nómicas. 
                                                     Em 1928, a administração das Cozinhas Económicas pas- 
                                                     sou para a alçada da Santa Casa da Misericórdia. 
 
                                                    Created by the Duchess of Palmela and her cousin Maria 
                                                    Isabel Saint-Lèger, to help the needy population, especially 
                                                    he working class, providing them with cheap meals. In 1906                  
19            there were already about six Economy Kitchens. 
                                                     In 1928, the administration of the Economic Kitchens was 
                                                     transferred to Santa Casa da Misericórdia. 
 
                                                     Foto de 1900, autor não identificado AML 

1-Saúde; 2-Mando; 3-Fones 

Antes e Depois 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

“AÊescolaÊnãoÊtransformaÊaÊrealidade,ÊmasÊpodeÊajudarÊ
aÊformarÊosÊsujeitosÊcapazesÊdeÊfazerÊaÊtransformação,Ê
daÊsociedade,ÊdoÊmundo,ÊdeÊsiÊmesmos…” 
 
Paulo Freire  

 

Nesta nova parceria, a Study Academy, 
oferece, a taxa de inscrição(equivalente 
a 30 euros) a todos os alunos, filhos dos 
associados, e oferece também uma 
tabela de descontos progressiva em 
relação ao número de horas semanais 
contratadas. Os descontos serão 
acordados por ambas as partes e nunca 
inferiores a 10%. 

Apoios aos Pais e Encarregados de Educação da APPM 
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Parcerias e atividades APPM 

Manutenção das provas de almoço na Escola Sede. 
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Plano de Actividades 
1. Reuniões com a direção e do Conselho Geral 

 - manutenção e participação nas reuniões com os dois órgãos do Agrupamento 

2. Manutenção das provas diárias de refeições no Refeitório da escola sede. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

http://aepassosmanuel.pt/associacao de pais             mailto:appassosmanuel@gmail.com 

Dentro do protocolo com a escola e parceria criada com a No Bully. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decorreram algumas paletras para a apresentação do projecto e a apresentação do Livro. 
Neste projecto a No Bully irá fazer vários tipos de formação dentro da escola, com os 
professores, assistentes operacionais, alunos e também para os encarregados de educação. 
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