
 

                                                                                    Reconhecida pelo Guiness Book como                                                                                                                                       
                                                                                    a livraria mais antiga do mundo ainda 
                                                                                    em actividade a Bertrand do Chiado 
                                                                                    foi fundada em 1732 por dois irmãos 
                                                                                    franceses. 
                                                                                    Hoje é um local de visita obrigatória 
                                                                                    A quem passa pela Rua Garrett, faz o 
                                                                                   convite a turistas e locais a visitarem                                                     
                                                                                   as suas sete salas, a maioria com o 
                                                                                   nome de um escritor português: 
                                                                                   Aquilino Ribeiro, José Saramago, Eça 
de Queiroz, Almada Negreiros, Alexandre Herculano e Sophia de Mello Breyner. 
 

Recognized by the Guinness Book as the oldest bookstore in the world yet in active, 
Bertrand do Chiado was founded in 1732 by two french brothers. Today it’s a mandatory 
place to visit by whoever passes Rua Garrett, the place invites tourists and locals to visit 

it’s seven rooms, most with the name of a Portuguese writer. 

1-Acodem; 2-Esgana; 3-Aresto 

Curiosidades 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Santa Maria de Émeres 

 

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. 

Apoios aos Pais e Encarregados de Educação da APPM 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel 

Boletim nº 2     Ano lectivo: 2021/22 

Protocolos APPM 

Manutenção dos protocolo iniciado no ano anterior que visam apoiar e ajudar as famílias dos nossos 

associados, por intermédio do cartão de protocolos. 
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Plano de Actividades 

1. Plataforma SIGA 

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

Câmara e alguns encarregados de educação. 

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

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

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

Lançamento do concurso de desenho  
“Artistas no Passos”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para apoiar e ajudar os alunos no concurso de desenho desenvolvemos a parceria com a 
Galeria Zé dos Bois, por forma a que pudessem ter visitas de estudo gratuitas.  
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