
 

1-Rótula; 2-Esfria; 3-Partem 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

É no final de Março que “muda a hora” um ritual tão corriqueiro que nos remete 
para a curiosidade: “Para que serve o relógio que se encontra no Cais do Sodré?” 

É em 30 de Março de 1915, 
através do Dec. Lei nº 1469 que 
se regulamenta o Serviço de 
Hora Legal «relativo ao novo 
relójio público (no Cais do Sodré) 
e outros meios de difusão da 
hora». Diz no seu ponto 1º: “Ao 
Observatório Astronómico de 
L i s b o a  c o m p e t e  e n v i a r 
constantemente os sinais para a 
regulação do relójio público…” 
Com fim de emitir a Hora Legal 
para a cidade e, especialmente 
para os navios ancorados no Tejo, 

esta guarita era equipada de relógio mecânico ligado directamente por cabo eléctrico ao 
Observatório Astronómico de Lisboa, situado na Tapada da Ajuda. 
A guarita do Cais do Sodré exibiu, até 2008, o título de «Hora Legal». No entanto, o 
Observatório pediu que a designação fosse retirada, pois o relógio nunca tinha funcionado 
em condições. O local está sujeito a grandes amplitudes térmicas e nem a pala que foi 
acrescentada à estrutura impediu que o mecanismo sofresse com isso. Por outro lado, as 
trepidações cada vez mais fortes, devido ao trânsito também afectam a marcha do 
mecanismo.                                                                    In: lisboadeantigamente.blogspot.com 
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Lançamento do Concurso de Desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançado e promovido pela Associação de Pais, o concurso é dirigido aos alunos do 5º, 6º e 7º anos e 
decorrerá 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 . 

O júri será composto por Carla Madeira, presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, que 
gentilmente aceitou o nosso convite, uma professora de Educação Visual do Agrupamento, Inês 

Duarte, aluna finalista da Escola Superior de Belas Artes e dois elementos da Associação. 
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Outras Actividades 
1. Acções de formação 

 - Participação na formação promovida pela CONFAP relativamente ao tema “Do Clique ao clique: A 

presença da distância.” 

 

 

 

 

 

 

2. Reuniões com a direcção e as outras Associações de Pais do Agrupamento 

 - Apoiar a organização de atividades em colaboração com a Escola e no E@D; 

3. 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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