
 

1-Rocas; 2-Avisa; 3-Linha 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Longe do que é hoje e do espaço que hoje ocupa. 
Integrada nas Festas da Cidade de Lisboa, é inaugurada a 29 de Maio de 1931 a 
primeira Feira do Livro de Lisboa, já na altura por iniciativa da Associação de 
Livreiros. Embora a ideia de pôr à disposição do público, a preços acessíveis, as 
publicações de maior êxito tivesse sido importada de Madrid, logo ganhou a 
simpatia da população lisboeta, o que constituiu um sucesso para a difusão de 
livros.  

“O Rossio tinha sido 
Fórum, mercado, circo, 
parada, quartel, jardim, 
terreiro, cerca de 
hospitaleiros, cerca de 
vendilhões. Nunca tinha 
sido cerca de letrados. 
Em volta do lago, do 
lado norte, construíram-
se dezanove «stands», 
em série, iguais, 
matemáticos, de formas 
carpinteirais, de toldos 
branco rosa (…)” 
 
In    Lisboa de Antigamente 

 

Apoio na revitalização da Horta, 
que se localiza junto da Casa do 

Reitor. 

Apoio aos Encarregados de Educação 
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Plano de Actividades 
1. Acções de formação 

 - Participação na IX Convenção Nacional «Pensar, Avaliar e Agir com InovaçãoPensar, Avaliar e Agir com InovaçãoPensar, Avaliar e Agir com InovaçãoPensar, Avaliar e Agir com Inovação promovida pela FNE — 

Federação Nacional da Educação, CONFAP — Confederação Nacional das Associações de Pais e 

ANDAEP — Associação Nacional de Directores de Agrupamentos de Escolas e Escolas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actividades de comunicação e de carácter informativo 

- Promover a informação de temas de relevo nas redes sociais através da dinamização do grupo de 

WhatsApp e 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    

Em articulação com o Centro de Recursos e na criação do 
Clube de Leitura, foi promovida uma apresentação/conversa 
com a ilustradora Inês Duarte sobre o tema Manga e Anime, 
em que os alunos para além das “dicas”, foram transmitidos 
métodos que podem utilizar e explorar, os alunos também 
puderam colocar as suas questões e conhecer um pouco do 

trabalho da ilustradora dentro desta temática. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No final ficamos a desejar que se 
pudesse repetir e foi lançado um 
desafio aos alunos presentes. Desafio 
este que consistia em utilizando um 
foto deles próprios tentar desenhar 
metade do rosto em Manga / Anime. 

Tertulias: 
“Nada Vai Ficar Como Dantes” 

e “Coesão Territorial, 
valorização do interior, Rede 

Escolar” 
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