
 

Arco da Rua Augusta 
 
Trabalhos de finalização do Arco da Rua 
Augusta em Lisboa. 
Até 1843 o arco subia apenas à altura da sua 
cimalha, num conjunto de colunatas 
colocadas em 1815, ficando a aguardar 
conclusão. Só então foi aberto concurso para 
a conclusão da obra, este foi ganho pelo 
arquitecto Veríssimo José da Costa. A obra do 
arco triunfal, que já estava fechado em 1862 
por ocasião do casamento de D. Luís I, foi 
concluída em 1873. 
 
                  In: Memorias do Reino de Portugal 

1-Águas; 2-Rugas; 3-Bilha; 4-Miolo 

Curiosidades 

Rua Augusta Arch 
 
Finishing work on the Rua Augusta Arch in Lisbon. 
Until 1843, the arch rose only to the height of its cyma, in a set of colonnades placed in 1815, 
awaiting completion. Only then was a tender opened for the completion of the work, which was 
won by the architect Veríssimo José da Costa. The work on the triumphal arch, which was already 
closed in 1862 on the occasion of the marriage of D. Luís I, was completed in 1873. 
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Em vários workshops sobre Desperdício alimentar e Consumo sustentável, 
foi dado a conhecer que comemos e desperdiçamos muito e isto é um 

fenómeno de uma sociedade que, sendo de consumo, é também de 
desperdício. Os alunos ficaram também a perceber que o desperdício 

alimentar não é apenas um problema ético e económico, mas está também 
relacionado com a escassez dos recursos naturais. 

Também, e em coordenação com o PES, foi realizada uma acção de 
sensibilização onde se falou sobre a Endometriose, uma doença que 

afecta as mulheres em idade reprodutiva. 
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Da nossa parte um Muito Obrigado e esparamos voltar a receber, quer a 
Fruta Feia, quer a Mulherendo... 
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Este ano inserido também nas comemorações do 48º Aniversário do 
25 de Abril da Junta de Freguesia da Misericórdia, a APPM resolveu 
criar vários momentos alusivos ao tema, que foram desde 
apresentações, conversas testemunhos. Foram também desenvolvidas 
algumas parcerias que tornaram possíveis alguns desses momentos. 

O primeiro deles e perante um auditório cheio, foi a presença do General 
Garcia dos Santos, ele que foi antigo aluno do nosso Liceu e o Coronel Vasco 
Lourenço. Garcia dos Santos foi quem, e  da ordem de Operações de Otelo, 
delineou as transmissões, e no dia 24 de Abril montou as transmissões no 
Quartel da Pontinha com rádios que tinha “pedido emprestado” no depósito 
do material de transmissões e que culminaram na Revolução. Vasco Loureço, 
que apesar de nessa noite não estar em Lisboa, desde sempre pertenceu à 
Comissão Politica do Movimento das Forças Armadas (MFA), no dia 25 de 
Abril de 1974 era capitão e membro activo do Movimento dos Capitães. Nesta 
sessão estiveram também presentes o Director do Agrupamento João Paulo 
Leonardo e a Presidente da Junta de Freguesia Carla Madeira. 

 
No final ainda houve 
tempo para alguns 

agradecimentos e uma 
passagem pelo mural 
alusivo ao 25 de Abril 
que se encontra na 

nossa escola e feito com 
o apoio da APPM. 
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Plano de Actividades 

1. Conselho Geral 

 - Tomada de posse no novo Conselho Geral e presença nas reuniões plenárias. 

2 Reuniões com a direcção. 

CONTACTOS              Presidente: 938297825 (José Pato) 

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

Outro dos momentos foi a presença da professora Guadalupe 
Portelinha, autora do livro “Um Louva-a-deus num campo de girassóis” 
que retrata a história, em três gerações, de uma família nos anos 
anteriores ao 25 de abril, apresentado pelas palavras da própria. 
Acompanhou esta sessão o Coronel Mário Tomé, ele que foi um Capitão 
de Abril, e que nos deixou alguns testemunhos. 
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