
 

Miradouro de São Pedro de Alcântara 

 

É um dos miradouros mais ternos da cidade, uma varanda, um eirado, um 
jardim. 
Sobre as Taipas e o Passeio Público, depois sobre a Avenida. Para 
nascente temos o Castelo, as torres de S. Vicente, a Graça, generosa e 
sorridente na Cumeeira de Santana. 
No seu tabuleiro inferior existe um verdadeiro jardim de crianças, 
contemplativo e sereno onde se encontram colocados os bustos 
representativos de D. Henrique, D. João de Castro, Afonso de 
Albuquerque, Vasco da Gama, Pedro Alvares Cabral - numa mistura de 
mitologia e lenda: Ulisses, Minerva, Vénus entre outros. 
Nas palavras de Eça de Queiroz, “Sobre os canteiros borboletas brancas, 
esvoaçam; um gotejar de água fazia no tanque um ritmozinho de jardim 
burguês” 

 

O Tanque do jardim data de 1840, é uma peça elegante, trazida do Paço 
da Bemposta ou Paço da Rainha. 

1-Ergam; 2-Névoa; 3-Cadoz 

Curiosidades 

Viewpoint of São Pedro de Alcantara 
 

It is one of the most tender viewpoints in the city, a balcony, a roof, a garden. 
Over the Taipas and the Passeio Público, then over the Avenida. To the east we have the Castle, the towers of S. Vicente, Graça, generous and 
smiling on Cumeeira de Santana. 
On its lower deck there is a true contemplative and serene children's garden where are the representative busts of D. Henrique, D. João de Castro, 
Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama, Pedro Alvares Cabral are placed - in a mixture of mythology and legend : Ulysses, Minerva, Venus 
among others. 
In the words of Eça de Queiroz, “Over the flower beds white butterflies flutter; a trickle of water made the little rhythm of a bourgeois garden in 
the pond.” 

 

The Garden Tank dates from 1840, it is an elegant piece, brought from Paço da Bemposta or Paço da Rainha. 

Passatempos 

SOLUÇÕES 

Moitas Venda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades da Associação 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Passos Manuel 

Boletim nº 7     Ano lectivo: 2021/22 

O Dia Mundial da Poesia celebra-se a 21 de Março. 

O Dia Mundial da Poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de 
ideias através das palavras. Nesse sentido, em colaboração com o Centro de 

Recursos e a professora Carla Pimenta convidamos o escritor Tiago Torres 
da Silva, ele que consegue conciliar vários escritores num só, o letrista, o 

poeta, e dramaturgo, o cronista e muito mais. 
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Da nossa parte um Muito Obrigado e esperamos voltar a recebê-lo... 
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Ainda dentro do planeado para o concurso de desenho, deu-se 
inicio à recolha dos envelopes com os desenhos, e a devida 
preparação para a selecção dos premiados pelo Júri do 
Concurso. 

Dentro do que foram algumas 
surpresas, queremos dar os 
parabéns e agradecer ao 65 
alunos que participaram no 
concurso e aos membros do juri 
pela ajuda e apoio nesta ideia. 
Obrigado Carla Madeira, 
presidente da Junta de 
Freguesia; Nuno Saraiva, 
ilustrador e professor e a 
Cláudio Senna, artista plástico 
e tatuador. 
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Plano de Actividades 

1. Conselho Geral 

 - Divulgação dos representantes dos Pessoal Docente e não Docente no novo Conselho Geral; 

2 Reuniões com a direcção. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

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

Os premiados receberam os prémios em cerimónia própria no 
dia 21 de Março, Dia Europeu da Criatividade Artística, no 
auditório da escola Passos Manuel. 
Nesta cerimónia tivemos também a presença de alguns pais e 
encarregados de educação o que muito nos agradou e deixou 
lisonjeados. 
Restou-nos agradecer a presença de todos e a todos o 
participantes será entregue um certificado de participação e 
uns pequenos “mimos” porque sabe sempre bem. 
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