
 

Em 1890, era montado o elevador da 
Estrela, chamava-se na altura ascensor 
Camões-Estrela (o terceiro a surgir em 
Lisboa) e idealizado por Mesnier de 
Ponsard. 
O elevador deixou de funcionar em 1913, 
sendo substituído pelo eléctrico, que todos 
conhecemos como o Eléctrico 28. 
 
Imagem: arquivo municipal de Lisboa 

1-Vadiar; 2-Trocas; 3-Percam; 4-Decair; 5-Fálico 

Alguns anos mais tarde, em 1897, era construído o Ascensor 
do Município-Biblioteca, conhecido popularmente pelo 
elevador de São Julião ou da Biblioteca. Este subia na vertical 
a uma altura de 29 metros, movia-se por contrapeso de água e 
cada cabine tinha a capacidade para 25 pessoas. 
Tinha entrada pelo nº 13 do Largo de São Julião e saída 
também no nº 13 do Largo da Biblioteca, actual Largo da 
Academia Nacional de Belas-Artes sendo necessário percorrer 
um passadiço metálico sobre a Calçada de São Francisco. 
Este elevador encerrou em 1915, sendo substituído pelo 
elétrico. 
 
Imagem: arquivo municipal de Lisboa 
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Criação do Kit “EscolaEmSegurançaCriação do Kit “EscolaEmSegurançaCriação do Kit “EscolaEmSegurançaCriação do Kit “EscolaEmSegurança    
 

A Associações de Pais em Parceria com a Higiguima 

desenvolveu o Kit “EscolaEmSegurança” 

 

O mesmo é constituído por: 

 

Uma máscara reutilizável (nível 3) 

Um álcool gel em spray (30 ml com aroma a limão.) 

Um desinfectante de telemóveis e computadores (30 

ml) 

 

Sendo possível escolher as cores das máscara em 

branco, azul ou preto. 
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Protocolos APPM 

Manutenção do protocolo iniciado no ano anterior 

que visa apoiar e ajudar as famílias dos nossos 

associados, por intermédio do cartão de protocolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em fase de finalização o protocolo com 

oculista 
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Plano de Actividades 

1. Reuniões da comissão  de Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento Passos Manuel 

 - Presença em todas as reuniões da comissão e no desenvolvimento do documento onde irá constar a 

Avaliação de Desempenho do Director do Agrupamento. 

2. Plataforma SIGA 

 - Apoio nos esclarecimentos e dúvidas relativas à plataforma SIGA e troca de informação entre a 

Câmara e alguns encarregados de educação. 

3. Reuniões com o Conselho Geral 

 - Presença na reunião de Conselho Geral. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

http://aepassosmanuel.pt/  mailto:appassosmanuel@gmail.com    

 
Ainda dentro dos protocolos e visando 

apoiar o 
sucesso educativo dos nossos alunos. 

 
A Nota 20 e a APPM desenvolveram uma 

parceria em que os associados poderão 
usufruir de um centro de explicações e de 

apoio aos exames. 
 

Tudo isto por  um valor muito acessível.  
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